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LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi
sportul, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articolul I - Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 privind educaţia fizică şi 
sportul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 
2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează şi 
va avea următorul cuprins:

1. La alineatul (3), al articolului 67, după litera d), se introduc patru 
noi litere, literele e), f) g) şi h) cu următorul cuprins:

„e) Contribuţie de solidaritate pentru susţinerea sportului şi a 
educaţiei fizice, care se virează anual la bugetul de stat, în cuantum de 
0,25% din cifra de afaceri ce depăşeşte pragul de 100 de milioane de 
euro, anual, a operatorilor economici şi a întreprinderilor publice - aşa 
cum sunt ele reglementate de art. 2 alin. (2). din OUG nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
f) Contribuţia prevăzută la litera (e) se utilizează în mod exclusiv pentru 
finanţarea programelor sportive destinate copiilor şi tineretului, realizate 
de asociaţiile sportive şi cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca 
societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, 
palatele şi cluburile copiilor şi elevilor care sunt înscrise în Registrul 
sportiv, în vederea depistării timpuri a sportivilor cu potenţial motric 
ridicat şi creşterea calităţii selecţiei pentru sportul de performanţă,
g) Finanţarea acestor programe sportive se asigură din fondurile colectate 
şi prevăzute distinct în bugetul de stat, prin intermediul Ministerului 
Tineretului şi Sportului.
h) In termen de 90 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează norme de 
aplicare; "

2. La alineatul (2), al articolului 70, după litera g), se introduce o 
nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
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„h) Sumele virate de la bugetul de stat provenite din colectarea 
Contribuţiei de solidaritate pentru susţinerea Sportului şl a Educaţiei Fizice 
sumă în cuantum de 0,25% din cifra de afaceri peste pragul de 100 de 
milioane de euro, anual al operatorilor economici şi al întreprinderilor 
publice - aşa cum sunt ele reglementate de art. 2 alin. (2). din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice."

3. Litera i) a alin. (1) al art. 18 se completează şi va avea următorul 
cuprins

„i) repartizează bugetul activităţii sportive, constituit potrivit prezentei legi, 
pentru:

- activitatea proprie şi cea a instituţiilor din subordinea sa;
- federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a 

programelor sportive ale acestora;
- premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive 

internaţionale oficiale;
- finanţarea programelor sportive pentru copii şi tineret realizate de 

asociaţiile sportive şi cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi 
comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi 
cluburile copiilor şi elevilor care sunt înscrise în Registrul sportiv, din sumele 
rezultate în urma virării de la bugetul de stat a Contribuţiei prevăzută la art. 67, 
alin. (3).

Articolul II - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, se modifică şi se 
completează şi va avea următorul cuprins:

1. Litera i) din Alineatul (4)^ Articolul 25, se completează şi va avea 
următorul cuprins

cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele 
private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează 
sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederilor art. 67 şi ale art. 70 
din Legea nr. 69 / 2000 privind educaţia fizică şi sportul şi prevederilor 
art. 25, alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse 
private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit 
datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

S)
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2. La litera i) din Alineatul (4), Articolul 25, Capitolul II, Titlul II se 
completează cu o nouă cifră, cifra 3 care va avea următorul 
cuprins:

"3. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat în cazul sumelor 
plătite ca şi Contribuţie de solidaritate pentru Educaţie Fizică şi Sport de către 
operatori economici şi de întreprinderi publice - aşa cum sunt reglementate de 
art. 2, alin. (2). din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice, care au anual cifra de afaceri peste pragul de 100 de 
milioane de euro conform prevederilor art. 67 şi art. 70 din Legea nr. 69 / 2000 
privind educaţia fizică şi sportul. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe 
profit potrivit prezentului punct, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. 
Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării, în aceleaşi 
condiţii, ia fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedinte al Senatului,Preşedinte al Camerei Deputaţilor,


