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AVIZ 
 

asupra Propunerii legislative 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  
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei pentru tineret și sport, care sunt sesizate în fond, cu 
Propunerea legislativă 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, transmisă cu adresa nr. P.L.x.751/2022 
din 05 decembrie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/751 din 05 decembrie 
2022.           
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1163/24.10.2022, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri.     

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.6410/11.10.2022, avizează 
nefavorabil proiectul de act normativ.     
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 28 noiembrie 2022.        
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unei 
obligații fiscale pentru operatorii economici şi întreprinderile publice care 
realizează o cifră de afaceri anuală de peste 100 de milioane de euro. Această 
obligație fiscală, denumită contribuție de solidaritate pentru susținerea sportului și 
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a educației fizice, va reprezenta 0,25% din cifra de afaceri a operatorilor economici 
şi a întreprinderilor publice cu o cifră de afaceri anuală peste pragul de 100 de 
milioane de euro și va fi virată anual la bugetul de stat, urmând a fi utilizată 
exclusiv pentru finanțarea programelor sportive destinate copiilor și tineretului, 
realizate de asociațiile sportive și cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca 
societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportive, 
palatele și cluburile copiilor și elevilor.  

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 07 
februarie 2023. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

SÁNDOR BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 
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