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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte
normative
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2014 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, trimis cu
adresa nr. PL - x 269 din 23 martie 2015, înregistrat sub nr.4c-11/461 din 24 martie 2015.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în
şedinţa din 18 martie 2015.
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificări şi completări, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în
şedinţa din 31 martie 2015.
La dezbaterea proiectului de lege, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a
fost prezentă, în calitate de invitat, doamna Odeta Cristinela Nestor, preşedinte, Oficiul
Naţional pentru Jocuri de Noroc.
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1425 din 29 decembrie 2014.
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2014
pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, cu
amendamentul admis, anexat prezentului aviz.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
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ANEXA: AMENDAMENT ADMIS

La art.I, punctul 41, la articolul 27 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul
cuprins:
---------(2) Prin derogare de la prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu este considerată infrac iune în
sensul art.23 alin.(1), desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a jocurilor de noroc la distan ă
până la data de 1 august 2015, dacă organizatorii de jocuri de noroc la distan ă care au
operat în România, plătesc taxele de licen ă pentru perioada în care au operat i taxa de
autorizare în cuantum de 20% din veniturile organizatorului a a cum sunt definite la art.
1^1 din prezenta ordonan ă. Pentru calculul taxei de autorizare din prezentul alineat
organizatorul are obliga ia să pună la dispozi ia Comitetului de supraveghere al ONJN un
audit financiar din care să reiasă sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare
la joc i premiile acordate (inclusiv „jack-pot”-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună
calendaristică, sau după caz, pentru jocurile de noroc în care organizatorul încasează un
comision de la participan ii/câ tigătorii la jocurile de noroc, încasările ob inute
(comisioanele re inute de la participan ii la joc), respectiv cota-parte din suma percepută
de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/lună calendaristică. Plata celor două
taxe în cuantumurile prevăzute în prezentul alineat, exonerează de răspundere penală i
fiscală firmele care au desfă urat activitatea de jocuri de noroc la distan ă până la termenul
prevăzut în prezentul alineat.

