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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului 
sportului privind aprobarea procedurii de administrare a creanțelor 

Comitetului  Olimpic și Sportiv Român 
și Comitetului Național Paralimpic 

 

 

 Prin Legea nr. 30/2022 pentru modificarea şi completarea art. 13 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc şi pentru completarea art. 202 alin. (3) din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, au fost aduse o serie de 
modificări și completări articolului mai sus-menționat, în sensul că potrivit 
alin. (3) un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei 
de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor 
de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum şi din celelalte taxe 
prevăzute în ordonanţa de urgenţă se constituie venit la bugetul de stat, iar 
prin derogare de la dispoziţiile alin. (2) al art. 30 din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, 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.  

De asemenea, prin același act normativ, tot la art.13,  au fost introduse 
două noi alineate, alin.(31), unde se prevede că suma datorată Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic potrivit 
prevederilor alin.(3) se calculează de către plătitorii de taxe şi se declară în 
declaraţia fiscală depusă la ANAF pe un rând distinct, iar plata acesteia 
se realizează într-un cont de venituri deschis la Trezoreria Statului la 
dispoziţia Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional 
Paralimpic, și  alin. (32), unde se specifică faptul că aceste creanțe 
reprezintă creanţe bugetare şi se administrează de către ANAF. 

Totodată, conform alin.(33) al aceluiași art.13, procedura de 
administrare a creanţelor aferente celor două entități anterior menționate, 
inclusiv schimbul de informaţii necesar, se stabileşte prin ordin comun al 
ministrului finanţelor şi ministrului sportului, care se elaborează la 
propunerea ANAF. 

Cu adresa Președintelui ANAF nr. 1554/29.03.2022, a fost transmisă 
propunerea de ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului sportului 
privind aprobarea Procedurii de administrare a creanțelor Comitetului Olimpic 
și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic, care a fost înaintată spre 
analiză direcțiilor din minister cu competență în domeniul supus 
reglementării. 



 În cadrul procedurii de avizare, textul art. 13 astfel cum a fost acesta 
completat prin Legea nr. 30/2022, a generat mai multe interpretări ale 
direcțiilor avizatoare din minister și din ANAF, privitoare la declararea și plata 
sumelor cuvenite Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional 
Paralimpic, persoane juridice care nu au calitatea de instituție publică.  

Pentru a se debloca această situație și ținând cont de urgența avizării 
proiectului de ordin (conform art.III din Legea nr. 30/2022, publicată în 
Monitorul Oficial nr.192 din 25 februarie 2022, ordinul ar fi trebuit publicat în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii), de comun acord cu 
direcțiile de specialitate, s-a propus ca în contextul în care: 

a) contribuabilii vor declarara obligatiile bugetare respective la 2 
pozitii noi ce se introduc în Anexa nr. 3 ”Nomenclarorul obligatiilor 
de plată la bugetul de stat” aprobată prin OPANAF nr. 587/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate 
pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă,  cu modificările si completările 
ulterioare, respectiv ”Taxe datorate Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român” si ”Taxe datorate Comitetului Național Paralimpic”,  

b) in Clasificatia indicatorilor privind finanțele publice aprobată prin 
OMFP nr.1954/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu au 
fost aprobate subdiviziuni distincte de venituri ale bugetului de stat 
aferente celor 2 noi pozitii mentionate la lit. a) având in vedere că 
direcțiile de specialitate din Ministerul Finantelor consideră că actul 
normativ nu reglementează explicit faptul că procentele de 1% si 
respectiv de 0,2% se fac venit la acest buget, 

să se deschidă pe numele contribuabililor la unitătile trezoreriei statului 
2 conturi distincte în care aceștia să achite sumele datorate, conturi 
din care în ultima zi lucrătoare a fiecarei luni unitățile trezoreriei 
statului vor transfera sumele încasate în luna respectivă în 2 conturi de 
disponibil care se deschid pe numele Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român și respectiv al Comitetului Naţional Paralimpic la  Trezoreria 
Statului și din care titularii conturilor respective vor vira sumele 
încasate în conturile proprii deschise la instituțiile de credite prin care 
își derulează și în prezent operațiunile. 
 
Având în vedere cele de mai sus, a fost emis proiectul de ordin comun 

al ministrului finanțelor și al ministrului sportului privind aprobarea 
procedurii de administrare a creanțelor Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român și Comitetului Național Paralimpic, anexat prezentei și supus spre 
aprobare. 

  

 


