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ROMÂNIA

L.S.i^.,, S.ia.ioAi/,

AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din 

Legea nr.l 18/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea art.6 

din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
(b509/28.10.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.XXXV/5322/1.11.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 
cu nr.D988/2.11.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A.

In temeiul art2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ, republicat.

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.6 din 

Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu 

modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se individualizarea, 
în cadrul bugetului de stat, a sursei de finanţare pentru indemnizaţiile 

de merit. Potrivit proiectului legislativ, acestea se preconizează a fi 
suportate 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’\



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 

alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.
2. Precizăm că prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate,
3. Menţionăm că sunt incidente prevederile art.l5 alin.(l) din 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei 

fişe financiare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din 

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.
4. Semnalăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
nefiind cuprinse referiri cu privire la impactul financiar pe termen 

lung (pe 5 ani) asupra bugetului general consolidat şi nici informaţii 
cu privire la consultările derulate.

5. Pentru respectarea dispoziţiilor art.47 alin.(3) teza I din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
marcarea primului articol se va face astfel „Art.I.-”,

De asemenea, în acord cu uzanţele normative, în debutul părţii 

dispozitive a art.I, sintagma „Art.6” se va înlocui cu sintagma 

„Articolul 6”.
6. La textul preconizat pentru art.6 din Legea nr. 118/2002 

pentru instituirea indemnizaţiei de merit, pentru o exprimare adecvată 

în context, sugerăm înlocuirea sintagmei „se suportă din bugetul de 

stat, din taxele percepute” cu sintagma „se suportă din bugetul de stat, 
din veniturile constituite din taxele percepute”.

De asemenea, pentru o completă informare juridică, între titlul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 şi enumerarea 

evenimentelor legislative suferite de aceasta, se va plasa sintagma 

„aprobată prin Legea nr.246/2010”.
7. Referitor la art.II, pentru respectarea prevederilor art.I2 

alin,(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în situaţia în care legea urmează să intre în 

vigoare la o dată ulterioară celei reglementate de art.78 din Constituţia 

României, republicată, adică la 3 zile de la data publicării în
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Monitorul Oficial al României, Partea I, este necesar să se prevadă în 

mod expres data intrării în vigoare a actului normativ.
8. Având în vedere intervenţiile legislative suferite de Legea 

nr.l 18/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările 

şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(l) 

“din Xeg“ea“ nr.24/2000, republicată, -cu “modificările-şi -completările- 

ulterioare, potrivit cărora ^.actul normativ modificat sau completat în 

mod substanţial se republică având la bază dispoziţia cuprinsă în 
actul de modificare, respectiv de completare^\ propunem inserarea în 

finalul proiectului supus avizării, a unui articol distinct, respectiv 

art.III, al cărui conţinut să prevadă republicarea respectivului act 

normativ, inclusiv cu modificarea adusă prin prezentul proiect, având 

următoarea formulare:
Legea nr.l 18/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.l89 din 20 martie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin 

prezenta lege, va fl republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”.

„Art.III.

^Ş]

Florin ICm
/

Bucureşti 
Nr.937/24.11.2021
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cm®EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 439/26 iun. 2009O.U.G. nr. 77/2009

Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 246/2010

modifi^ri prin L^nr. 246/2010

M. Of. nr. 854/21 dec. 2010

[m. Of. nr. 8M/21 dec^ 2010 J modifică ari. } alin. (4), ari. 1 alin. (5). ari. 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc

1

2 alin.(3). aii. 5 alin. (5). aii. 6, aii. 7, aii. 
13 alin. (2) şi (3), an. 14 alin. (2) Iii. b) 
partea introductivă a paragi-afului (iii), an.

—]5^linr(2)~!it.~h)raurJ'5'alinr(6)'liira)-----
paragrafele .(i) şi (iii), an. 15 alin. (6) Iii. i). 
an. IS alin. (J) şi (5). aii. 26. aii. 29 alin. 
(I) partea introductivă, anexa: 
introduce alin. (4) la aii. 2, alin. (6) şi (7) 
la an. 5, Ut. g) • i) la an. 10 alin. (]), alin. 
(3) la aii. 10. lit. f la aii. 12 alin. (3). Ut. i) 
şi j) la an. 15 alin. (2). alin. (4) la an. ]6. 
Ut. h_]) şi h_2) la aii. ] 7 alin. (2). an.
I9_I, alin. (3) şi (4) la an. 22, lit.f) - k) la 
an. 25. Ut. J) • i) la an. 29 alin. (8): 
abrogă aii. 23 alin. (2) Ut. a), an. 23 alin.
(4)

2 aprobată cu 
modificări şi 
Jcqmpletă_ri_prin

Of. nr. 854/21 dec. 2010L. nr. 246/2010
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc

3 'modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M Of.TTr. 891/30 dec. 2010 modifică art. J3 alin. (3). art. 14 alin. (1). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii an. 17 alin. (3). anexa; ^ 
nr. 571/2003 privind Codul rscal şi reglementarea unor măsuri introduce alin. (4) ~ (7) la art 13 Ut d) la 
financiar-fiscale an. 14 alin. (2). art. 26_1

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

t irŢiodificări prin nr. 17/2012 ŞM. Of, nr. 611/24 aug. 2012__ modifică anexa;
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare introduce alin. (5) la art. 21:

abrogă art. 10 alin. (I) Ut.J), art. 15 alin. 
(2) Ut. h), an. 15 alin. (6) Ut. i) şi j), an. 19 
alin. (3), ari. 29 alin. (8) Ut. e): 
elimină .sintagma "jocurile bingo 
organizate prin intermediul sistemelor 
reţelelor de televiziune"

aprobată cu modificări prin L. nr. 280/2013 M.Of. nr. 679/5 nov. 2013

5 '1110(1111(^11 prin L. nr. 187/2012 J !M. Of. nr. 757/12 Qpy:_2012 _ i la data de 1 februarie 2014, modifică art. 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

23:
abrogă art. 24

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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6 modificări prin O.U.G. nr. 20/2013 M. Of. nr. 187/3 apr. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi 
pentnj modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc

aprobată cu modificări şi L. nr. 227/2013 
completări prin

modifică an. 14 alin. (2) Ut. h) partea 
introductivă a paragrafului (iii), art. 28 
alin. (]):

introduce lit.j) la art. 10 alin. (1). lit. k) la 
an. 15 alin. (2). lit. k) şi I) la art. J5 alin. 
(6). alin. (8) la art. 19, lit.j) la ari. 29 alin.

M. Of. nr. 433/16 iul. 2013

(8):

abrogă an. 1 alin. (3). art. 2. art. 21 alin.
(5):

completează anexa nr. I;

sintagmele
Comisia de autorizare a Jocurilor de 

noroc" şi.. direcţia de specialitate din 
cadnd Ministenilui Finanţelor Publice" sc 
înlocuiesc cu sintagma.. Oficiu! Naţional 
pentru Joairi de Noroc"

t modificări prin L. nr. 227/2013 M. Of. nr. 433/16 iul. 2013
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea 
şl completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

modifică aii. 12 alin. (2). art. 15 alin. (2) 
lit. g). art. 16 alin. (1). art. 18 alin. (4), art. 
20 alin. (1), (2). (4) şi (5); 
introduce alin. (5)-(8) la art. 16:

în tot cuprinsul ordonanţei de wgenţă, 
sintagma «Comisia de autorizare a 
jocurilor de noroc» se înlocuieşte cu 
sintagma «Comitetul de supraveghere», 
sintagma «direcţia de specialitate din 
cadrul Ministenilui Finanţelor Publice» se 
înlocuieşte cu sintagma «Direcţia generală 
de autorizare jocuri de noroc» şi sintagma 
«Ministenil
Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu 
sintagma «Oficiul Naţional pentni Jocuri 
de Noroc».

,8 modificări prin L. nr. 255/2013 !M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

abrogă, la ! februarie 2014, aii. 30 alin (3)

9 modificări prin L. nr. 280/2013 IM. Of. nr. 679/5 nov. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

abrogăpct. 10 de la art. 20 din O.G. nr. 
17/2012(cu referire la O.U.G. nr. 77/2009)
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10 modificări prin O.U.G. nr. 92/2014 M. Of. nr. 957/30 dec. 2014 
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 124/2015 
completări prin

modifică art. } alin. (5), ari. 3. an. 5 alin. 
(I). (2). (5) şi (7). an. 6. an. 7, an. 9, an.
10 alin. (!) şi (3). ari. JI. aii. 12. art. 13. 
an. 14 alin. (2). an. 15 alin. (1), an. 15 
alin. (2) lit.J). g}. i).j) şi k). art. 15 alin. (6) 
Ut. a) şi d). art. 15 alin. (6) Ut. h) pct. (Ui), 
art. 15 alin. (7) şi (S). an. 16 alin. (1). (3) şi 
(5). an. 17 alin. (1). an. 17 alin. (2) Ut. i), 
an. 17 alin. (4), art. 18 alin. (1). an. 19 
alin. (1). (4)-(6) şi (8). art. 19 J. art. 20 

"^ăUn.'~(T)-(3)'şl alin:(6)7ari.'22 alin.'(1);an.' 
22 alin. (3) Ut. b). c) şi d). an. 25 Ut. h)-j). 
an. 26. an. 26_}. an. 27. an. 29 alin. (8). 
anexa:

M. Of. nr. 407/9 iun. 2015

introduce alin. (6) la art. 1. art. l_l-l_3. 
alin. (8) - (10) la art. 5. alin. (2) la an. 8. 
alin. (4) • (7) la art. 10. alin. (4) şi (5) la 
an. 14. Ut. c) şi d) la art. 15 alin. (4). Ut. m) 
şi n) la an. 15 alin. (6). alin. (I0)-(12) la 
an. 17. alin. (7) şi (8) la an. 20. alin. (6) la 
art. 21. alin. (5) şi (6) la ari. 22;

abrogă art. 16 alin. (8). art. 25 Ut. k)

11 rectificare M. Of. nr. 33/15 ian. 2015 rectifică an. 14 alin. (2) Ut. b) subpct. (v) 
Ut. B şi an. 15 alin. (4) Ut. c)RECTIFICARE

12 modificări prin L. nr. 124/2015 M. Of. nr. 407/9 iun. 2015 aprobă O.U.G. nr. 92/2014 şi modifică an.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuiui 1_2, art. 1_3 alin. (4). art. 3 alin. (3), an. 5
nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare alin. (1) şi (5). art. Salin. (10). art. 10 alin. 
şi modificarea unor acte normative (1) Ut. e). h) şi p). art. 10 alin. (4). (5) şi 

(7). ari. 12 alin. (1). ari. 13 alin. (3), art. 14 
alin. (1). art. 15 alin. (1). art. 15 alin. (4)
Ut. c), an. 15 alin. (6) partea introductivă şi 
Ut. a)pct. (i), art. 16 alin. (1). an. 16 alin.
(4) . an. 17 alin. (11). ari. 19 alin. (1), (4) şi
(5) . art. 19_1 alin. (1). art. 20 alin. (1). (3) 
şi (6). an. 21 alin. (6):

introduce alin. (3) la art. 7. pct (vi) la art. 
10 alin. (3), alin. (8) la art. 10, alin. (3) şi 
(4)la an. 26_1, lii.j) la ari. 29 alin. (8);

abrogă an. 11 alin. (2), an. 14 alin. (2) Ut. 
b) pct. (v) Ut. C, art. 17 alin. (10), art. 19 
alin. (8);

înlocuieşte anexa

13 modificări prin O.G. nr. 19/2015 :m. Of. nr. 574/30 iul. 2015 
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (\);
şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de abrosă art 14 alin P) Ut b)pcl Ivi) Ut C 
corelare legislativă '

introduce Ut. D la art. 14 alin. (2) Ut. b) pct.

aprobată cu completări prin L. nr. 335/2015 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015
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« modificări prin O.U.G. nr. 42/2015 M. Of. nr. 767/14 oct. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor (^^0 Io ari. } 7 
acte normative din domeniul jocurilor de noroc

introduce alin. (l_l) ?i (2_J) la ari. ]. alin.

aprobată cu modificări şi L. nr. 250/2018 
completări prin

M. Of. nr. 942/7 rtov. 2018

15 modificări prin L. nr. 335/2015 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 
privind reglementarea unor măsuri-fiscat bugetare şi 
modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de 
corelare legislativă

modifică an. 3 alin. (3)

16 modificări prin L. nr. 250/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul jocurilor de noroc

:M. Of. nr. 942/7 nov. 2018 modifică an. 15 alin. (]) A Ut. b) (iv), art. 
17 alin. (9_I). art. 20 alin. (]): 
introduce alin. (4) la art. 7 ţi Iii. e) la art. 
22 alin. (3)

17 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri !n 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică an. 10 alin. (4) (5), an. 13 alin.
(3). anexa:
introduce afin. (5_1) - (5_6) la art. 10: 
abrogă art. 10 alin. (S). art. 14 alin. (2) Ut. 

b) pci. (i) Ut. C. ari. 14 alin. (2) Ut. b) pct. 
(iv) Ut. C, art. 14 alin. (2) Ut. b) pct. (v) Ut.
D

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

18 modificări prin IM. Of. nr. 693/22 aug. 2019 
Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare 

aprobată prin L. nr. 241/2021

O.G. nr. 15/2019 modifică art. 10 alin. (5_1)

M. Of. nr. 965/8 oct. 2021

19 modificări prin L. nr. 241/2021 M.Of. nr. 965/8 oct. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 
pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

aprobă O.G. nr. 15/2019
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 189/20 mar. 2002L. nr. 118/2002

Lege pentru instituirea indemnizaţiei de merit

promulgată prin b. nr. 197/20021 M. Of. nr. 189/20 mar. 2002
Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit

2 modificări prin L. nr. 493/2002 M. Of. nr. 543/25 iul. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit

abrogă prevederile referitoare la scutirea 
de impozit pe venit de ia art. 5 alin. (})

■ 3 modificări prin O.U.G. nr. 69/2003 M. Of. nr. 593/20 aug. 2003 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit 

aprobată prin L. nr. 457/2003

modifică an. 4 alin. (J)

M.Of. nr. 813/18 nov. 2003

« modificări prin L. nr. 457/2003 M. Of. nr. 813/18 nov. 2003
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 aiin. (1) din Legea nr. 
118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

aprobă O.U.G. nr. 69/2003

5 completat prin L. nr. 256/2007 [M.Of. nr. 493/24 iul. 2007
Lege privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit

introduce ari. 4 I

emodificări prin L nr. 23'9/2008 __M. Of 0Ţi 747/5 no^. 2008 modifică ari. 5 alin. (]) fi (2)
Lege privind modifearea art. 5 din Legea nr. 116/2002 pentru 
Instituirea indemnizaţiei de merit

7 modificări prin L. nr. 118/2010 !M. Of. nr. 441/30 iun. 201^ 
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar

reduce ai 15% indemnizafia de merit
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