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Completarea art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
prin Legea nr. 30/2022

Prevederile Art. 20^2 alin. (3) în vigoare ÎNAINTE de
modificările aduse de Legea nr. 30/2022

Prevederile Art. 20^2 alin. (3) în vigoare DUPĂ modificările
aduse de Legea nr. 30/2022

Art. 202 - (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român colaborează cu instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale, asociaţii şi organizaţii de drept public sau privat.

(2) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român susţine financiar, pe bază de
contracte de finanţare, activitatea centrelor naţionale de pregătire a juniorilor.
Federaţiile sportive naţionale conduc, organizează şi coordonează
activitatea acestor centre. Agenţia Naţională pentru Sport, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
colaborează şi sprijină activitatea centrelor olimpice naţionale de pregătire a
juniorilor.

(3) Sursele de finanţare ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pot
fi:

a) sume de la bugetul de stat, inclusiv pentru finanţarea unor posturi, în
funcţie de necesităţi, cu încadrarea în cheltuielile de personal alocate în
limita bugetului aprobat, cu informarea anuală a Ministerului Tineretului şi
Sportului;

b) venituri proprii;
c) alte surse.
(4) Nivelul alocaţiilor bugetare, precum şi categoriile de cheltuieli ce

urmează a fi finanţate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale.

La articolul 202 alineatul (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9
mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se
introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"b1) 1% 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26
iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;".



(41) Salarizarea personalului angajat pe posturile finanţate din sumele
prevăzute la alin. (3) lit. a) se stabileşte prin hotărâre a Comitetului executiv
al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, prin asimilare cu salariile stabilite
pentru funcţii similare din cadrul Ministerul Tineretului şi Sportului şi din
complexurile sportive naţionale subordonate, după caz.

(5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate beneficia cu prioritate de
sprijin financiar guvernamental pentru îndeplinirea programelor olimpice.

(6) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate deţine în proprietate,
concesiune sau folosinţă imobile, baze şi instalaţii sportive de interes
naţional.

(7) Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor de orice natură ale
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român sunt scutite de taxă de timbru.

* LEGE Nr. 30 din 25 februarie 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
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