
Parlamentul României 

Senat 

Comisia pentru învăţământ, 
tineret şi sport 

Nr. XXVIII/221/07.09.2021 

AVIZ 
la Propunerea legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român 

Comisia pentru învăţământ, tineret Şi sport, prin adresa nr. L256/2021, a fost sesizată, în 
vederea întocmirii avizului, cu Propunerea legislativă privind unele măsuri de sprijin 
financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, iniţiatori: Achiţei Vasile-Cristian - 
senator PNL; Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela - senator PNL; Bica 
Dănuţ - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail - senator PNL; Bourceanu Septimiu-Sebastian - senator 
PNL; Carp Gheorghe - senator PNL; Dragu Anca Dana - senator USR_PLUS; Florean Ovidiu-Iosif - 
senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania - senator PNL; Guran Virgil - senator PNL; loan Raluca- 
Gabr7ela - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin - senator PNL; Pandea Ciprian - 
senator PNL; Pauliuc Nicoleta - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen 
- senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru - senator PNL; Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; 
Andronache Gabriel - deputat PNL; Bota Călin-Ioan - deputat PNL; Cupşa Ioan - deputat PNL; 
Fădor Angelica - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL; Gheorghe Andrei-Daniel - 
deputat PNL; Grosaru Andi-Gabriel - deputat RO.AS.IT (minorîtăti); Horga Maria-Gabriela - 
deputat PNL; Huţucă Bogdan-Iulian - deputat PNL; Ionescu George - deputat PNL; Leoreanu 
Laurenţiu-Dan - deputat PNL; Mărculescu Dumitru - deputat PNL; Morar Olivia-Diana - deputat 
PNL; Olar Corneliu - deputat PNL; Orban Ludovic - deputat PNL; Pecingină Gheorghe - deputat 
PNL; Plăiaşu Gabriel - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Roşca Mircea - deputat 
PNL; Şandru Cosmin - deputat PNL; Sărmaş Ioan-Sabin - deputat PNL; Şişcu George - deputat 
PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL. 

Tn Şedinţa din 07 septembrie 2021, Comisia pentru învăţământ, tineret Şi sport a analizat 
propunerea legislativă Şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte aviz favorabil, cu 
amendamente admise ce se regăsesc în Anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz. 

Preşed te, , Secretar, 

Senator Monica-Cristina ISIE Sen . tor Am ~~ rozie-Irineu DARĂU 

Domnului Senator Muresan Claudiu-Marinel ~ 
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
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ANEXA la aviz Nr. XXVIII/221/07.09.2020 

AMENDAMENTE ADMISE 

Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 
L256/2021 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Amendamente Autor 
amendament/motivare 

1. Titlul Legii: Propunere legislativă privind 
unele măsuri de s ri'in financiar acordate p ~ 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 

Titlul Le ii: LEGE privind unele masuri de s ri'in 
. g p . . p ~. financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv 

Român si Comitetului National Paralim ic 
' ' p 

Autor amendament: 
senator Constantin - 

Bogdan MATEI 
PSD 

2. 1. Alineatul (3)al art. 13 se modifica si va 
avea urmatorul continut: 

"(3)Un procent de 99% din taxele percepute 
pentru oblinerea licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de 
exploatare a jocurilor  de noroc, taxa de acces 
prevăzută la aim . (4), precum şi din celelalte 
taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de 
urgenţă se constituie venit la bugetul de stat, 
iar un procent de 1% din aceste taxe se 
constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român. 

1.Alineatul (3)al art. 13 se modifica si va avea 
urmatorul continut: 

"(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute 
pentru oblinerea licenţei de organizare a jocurilor 
de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a j ocurilor 
de noroc, taxa de acces prevazuta la aim . (4), 
precum şi din celelalte taxe prevazute în prezenta 
ordonanţă de urgenţă se constituie venit la 
bugetul de stat, iar un procent de 1% din aceste 
taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic 
şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului 
Naţional Paralimpic. 

Autor amendament: 
senator Constantin - 

Bogdan MATEI 
PSD 

3' 2. Du pa alineatul (3) al articolului 13 se p 
introduc trei noi alineate aim . (31)- (33),cu ~ 
urmatorul continut: 

"(31) Suma datorata COSR otrivit aim .(3)se ( ) p 
calculeaza de catre p latitorii de taxe si se 

2. Du a alineatul(3)al articolului 13 se introduc p 
trei noi alineate ali . (31)(33), cu următorul  > 
continut:

' 

"(31) Suma datorată COSR şi CNP potrivit ali . 

(3) se calculeaza de catre platitorii de taxe si se 

Autor amendament: 
• senator Constantin - 

Bogdan MATEI 
PSD 



4. 

declara in declaratia fiscala depusa la ANAF, 
pe un rand distinct, iar plata acesteia se 
realizeaza intr-un cont de venituri deschis in 
trezoreria statului pe seama COSR. 

(32) Creantele COSR reprezentand 1% din 
taxele de licentiere, autorizare, acces si 
celelalte taxe prevazute de prezenta 
ordonanta de urgenta, reprezinta creante 
bugetare si se administreaza de catre ANAF. 

(33) Procedura de administrare a creantelor, 
inclusiv schimbul de informatii necesar, se 
stabileste prin Ordin comun al Ministerului 
Finantelor si Ministerului Tineretului si 
Sportului 
Art. II - După litera b) a alineatului (3) al 
articolului 202 din Legea educaţiei fizice si 
sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 
2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, se introduce o nouă literă, lit. b1), 
cu următorul continut: ~ 

"b1) 1% din taxele percepute pentru 
obţinerea licenţei de organizare a jocurilor  de 
noroc şi a autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc, taxa de acces, precum şi 

din celelalte taxe prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor  de noroc, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

declara in declaratia fiscala depusa la ANAF, pe un 
rand distinct, iar plata acesteia se realizeaza intr-
un cont de venituri deschis in trezoreria statului 
pe seama COSR şi CNP 

(32) Creantele COSR reprezentand 1%, respectiv 
creanţele CNP reprezentând 0,2% din taxele de 
licenţiere, autorizare, acces şi celelalte taxe 
prevazute de prezenta ordonanţă de urgenţă, 

reprezinta creanţe bugetare şi se administrează 

de catre ANAF. 

(33) Text nemodificat 

Art. II - După litera b) a alineatului (3) al 
articolului 202 din Legea educaţiei fizice si 
sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 
2000, cu modificările şi completările ulterioare, se 
introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul 

continut: , 

"b1) 1,2 % din taxele percepute pentru obţinerea 

licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a 
autorizaţiei de exploatare a jocurilor  de noroc, 
taxa de acces, precum şi din celelalte taxe 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor  de noroc, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Autor amendament: 
senator Constantin -

Bogdan MATEI 
PSD 
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