
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  
a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului 
Companiei Naţionale „Loteria Română” – S. A.  
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Art. I. – Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale 
„Loteria Română” – S. A., publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea  
nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 1. – (1) Pentru finanţarea unor obiective de interes public 
naţional, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului  
nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând cu exerciţiul financiar al anului 2009, la Compania Naţională 
«Loteria Română» - S. A. profitul contabil rămas după deducerea 
impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii: 
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a) rezerve legale; 
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; 
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 
d) alte repartizări prevăzute de lege; 
e) profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive se 

varsă la Agenţia Naţională pentru Sport pentru finanţarea activităţii 
sportive, inclusiv Comitetul Olimpic Român şi Federaţia Română de 
Fotbal; 

f) 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret 
şi săli de sport şi a următoarelor construcţii: Arena Sportivă Polivalentă 
şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă, sume care se varsă la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; 

g) până la 10%, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază 
mediu lunar realizat la nivelul Companiei Naţionale «Loteria Română»  
- S. A. în exerciţiul financiar de referinţă, pentru participarea salariaţilor 
la profit, în baza mandatului acordat adunării generale a acţionarilor de 
conducerea Ministerului Economiei şi Finanţelor; 

h) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) – g)  
se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa de finanţare. 

(2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile 
prevăzute la alin. (1) lit. f) – h) după deducerea sumelor aferente 
destinaţiilor prevăzute la lit. a) – e) ale aceluiaşi alineat.” 

 
 
Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 

privind repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română”  
– S. A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 
29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 15 octombrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 


