Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Bucureşti,
16.10.2018
Nr. 4c-2/1050

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

PLx.828/2015

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, trimis cu adresa nr.
PLx.828/2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Marius – Constantin BUDĂI
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Bucureşti,
16.10.2018
Nr. 4c-2/1050

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

PLx.828/2015

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul jocurilor de noroc

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,
cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
jocurilor de noroc.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 23 noiembrie 2015.
La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Consiliului
Legislativ.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc,
urmărindu-se asigurarea unei mai bune gestionări a pieţei specifice şi adaptarea la
practica europeană în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei
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au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 09 octombrie
2018.
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați,
din totalul de 25 de membri.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați,
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Oficiului Naţional pentru Jocuri
de Noroc.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind adoptarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, cu amendamentele admise
prezentate în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Marius – Constantin BUDĂI

Marilen – Gabriel PIRTEA

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
Vasilica Popa
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ANEXĂ
Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text OUG 42/2015

2.

3.

4.

Titlul ordonanței de urgenţă:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul
jocurilor de noroc
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor

Text Senat

Amendamente propuse

Titlul legii:

Titlul legii:

LEGE
privind respingerea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 42/2015
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul
jocurilor de noroc
Articol
unic.Se
respinge
Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 42 din 7 octombrie 2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul jocurilor de
noroc,
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 767 din 14
octombrie 2015.

LEGE
privind adoptarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 42/2015
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul
jocurilor de noroc
Articol unic.- Se aprobă Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 42 din 7
octombrie 2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din
domeniul jocurilor de noroc,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 767 din 14
octombrie 2015, cu următoarele
modificări şi completări:
NEMODIFICAT

_________________

NEMODIFICAT
_________________
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Motivare

Nr.
crt.

5.

6.

Text OUG 42/2015
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,
se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul
cuprins:
„(11) Administrarea monopolului de
stat prevăzut la alin. (1) se face de
către Oficiul Naţional pentru Jocuri
de Noroc.”
2. La articolul 1, după alineatul (2)
se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul
cuprins:
„(21) Statul acordă licenţa de
organizare a jocurilor de noroc în
mod exclusiv Companiei Naţionale
«Loteria Română» - S.A. pentru
jocurile loto tradiţionale şi la
distanţă, noroc, noroc plus şi super
noroc, expres şi lozuri.”

Text Senat

Amendamente propuse

Motivare

NEMODIFICAT
_________________

NEMODIFICAT
_________________

1. La articolul I, după punctul 2 se
introduc două noi puncte, punctele
21 şi 22, cu următorul cuprins:
21. La articolul 7, după alineatul (3)
se introduce un nou alineat,

7.
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Modificarea urmărește in
primul
rând
protecția
consumatorilor din domeniu,in
sensul în care prin afișarea in
exteriorul locațiilor a unor

Nr.
crt.

Text OUG 42/2015

8.

Art. 15 alin. (1) A lit. b) (iv)

Text Senat

Amendamente propuse

Motivare

alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Se interzice afișarea in
exteriorul locațiilor de jocuri de
noroc a valorilor sau bunurilor
acordate prin bonusuri, promoții
sau «jack-pot»-uri reale sau
simulate.

promoții reale sau simulate,
jucătorilor li se induce
senzația ca pot câștiga mult
mai mult la unii operatori,
ceea ce duce la practici de
încurajare a jocului. Aceste
practici nu sunt uniforme,
situații care pot da naștere la
aspecte de neconcurențialitate
intre operatori.

22. La articolul 15 alineatul (1), A,
litera b) (iv) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(iv) împotriva persoanei juridice nu
au fost luate măsuri administrative de tipul anulare, revocare sau
suspendare a licenţei ori a întregii
activităţi desfășurate de operatorul
de jocuri de noroc, pentru o
perioadă de un an înainte de data
depunerii cererii de licenţă”

_________________
(iv) împotriva persoanei juridice sau
a reprezentanţilor acesteia nu au
fost luate măsuri administrative - de
tipul
anulare,
revocare
sau
suspendare a licenţei ori a
autorizaţiei - în domeniul jocurilor
de noroc sau nu se află în procedura
de aplicare a unor măsuri
administrative, în conformitate cu
prevederile prezentei ordonanţe de
urgenţă, pentru o perioadă de un an
înainte de data depunerii cererii de
licenţă;
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Modificarea privește
îndreptarea
unei erori.
Eroarea are in vedere neaplicarea
principiului proporționalității si a
aplicării graduale a sancțiunilor in
cazul
încălcării
dispozițiilor
legale.(ex. un operator de jocuri de
noroc care exploatează in medie 300
de aparate de tip slotmachines , sau
250 de locații de pariuri la nivel
național, nu se poate relicenţia daca
pe parcursul ultimului an a avut o
singura sancțiune de suspendare a
activității pentru un singur aparat sau
o singura locație de pariuri).
Cu privire la reprezentanții persoanei
juridice , nu exista in normele legale
speciale nici o sancțiune care sa-i fie
aplicabila. Toate sancțiunile se
aplica operatorilor de jocuri de
noroc.
Cu privire la procedura de aplicare a
unor masuri administrative, aceasta
situație
privește
competenta
Comitetului de Supraveghere al

Nr.
crt.

9.

Text OUG 42/2015

3. La articolul 17, după alineatul
(9) se introduce un nou alineat,
alineatul (91), cu următorul
cuprins:
„(91) Comitetul de supraveghere al
O.N.J.N. poate suspenda activitatea
organizatorilor de jocuri de noroc, la
propunerea motivată a direcţiilor de
specialitate ale O.N.J.N., în alte
condiţii decât cele prevăzute la
alineatele anterioare, până la
clarificarea situaţiei.”

Text Senat

Amendamente propuse

Motivare
ONJN, situație in care Comitetul, in
conformitate cu dispozițiilor legale,
,,poate” aplica masuri de anulare,
revocare sau suspendare. Fiind un
drept al Comitetului de a analiza si
decide in acest sens, măsura se poate
lua doar după aplicarea efectiva a
sancțiunii
principale
sau
complementare după caz.

2. La articolul I punctul 3,
alineatul (91) al articolului 17 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(91) Comitetul de supraveghere al
O.N.J.N. poate suspenda activitatea
organizatorilor de jocuri de noroc sau
a operatorilor economici ce dețin
licența clasa a 2-a, la propunerea
motivată a direcţiilor de specialitate
ale O.N.J.N., până la încetarea
care
a
generat
situației
suspendarea.

_________________

Modificarea
urmareste
aplicarea de masuri pana la
clarificarea situatiei si la
indreptarea
acesteia
si
detinatorilor de licenta cl a-IIa deoarece in normele in
vigoare ,acestia nu au nici o
sanctiune
in
caz
de
neconformare.

privește
3. La articolul I, după punctul 3 se Modificarea
introduc două noi puncte, punctele îndreptarea unei erori.
Eroarea
are
in
vedere
4 şi 5 cu următorul cuprins:
imposibilitatea
vânzării
de
joc
de
4. La articolul 20, alineatul (1) se mijloacelor
modifică şi va avea următorul operatorii care au fost
licențiați cl-I-a si care după
cuprins:
Art. 20. - (1) Operatorii economici încheierea activității nu pot sa
care desfăşoară activităţi de: vândă aceste mijloace decât

10.

Art. 20. - (1) Operatorii economici
care desfăşoară activităţi de:
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Nr.
crt.

Text OUG 42/2015

Text Senat

producţie, distribuţie, reparaţii şi
întreţinere pentru mijloacele de joc,
import,
export,
achiziţie
intracomunitară,
livrare
intracomunitară sau alte activităţi cu
mijloace de joc, în scopul
comercializării sau utilizării, sub
orice formă, pe teritoriul României,
sunt obligaţi să obţină licenţă de la
Comitetul de Supraveghere al
O.N.J.N. De asemenea, au obligaţia
ca în termen de 15 zile lucrătoare de
la data înregistrării operaţiunilor de
producţie, import, export, achiziţie
sau livrare intracomunitară în
documentele
contabile
sau
a
operaţiunilor de comercializare ori
utilizare sub orice formă pe teritoriul
României, conform prevederilor
Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, să declare
aceste mijloace de joc O.N.J.N.,
conform prevederilor normelor de
aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă. Sunt exceptaţi de la
obligaţia de a deţine licenţă clasa a 2a organizatorii de jocuri de noroc
care desfăşoară activităţile prevăzute
în prezentul alineat în scopul
exploatării activităţii pentru care
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Amendamente propuse

Motivare

producţie, distribuţie, reparaţii şi
întreţinere pentru mijloacele de joc,
import,
export,
achiziţie
intracomunitară,
livrare
intracomunitară sau alte activităţi cu
mijloace de joc, în scopul
comercializării sau utilizării, sub
orice formă, pe teritoriul României,
sunt obligaţi să obţină licenţă de la
Comitetul de Supraveghere al
O.N.J.N. De asemenea, au obligaţia
ca în termen de 15 zile lucrătoare de
la data înregistrării operaţiunilor de
producţie, import, export, achiziţie
sau livrare intracomunitară în
documentele
contabile
sau
a
operaţiunilor de comercializare ori
utilizare sub orice formă pe teritoriul
României, conform prevederilor
Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, să declare
aceste mijloace de joc O.N.J.N.,
conform prevederilor normelor de
aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă. Sunt exceptaţi de la
obligaţia de a deţine licenţă clasa a 2a organizatorii de jocuri de noroc
care desfăşoară activităţile prevăzute
în prezentul alineat în scopul
exploatării activităţii pentru care

daca dețin licența cl a-II-a.
Având
in
vedere
ca
echipamentele
au
fost
achiziționate si exploatate in
mod legal,trebuie sa se ofere
posibilitatea legala sa si
exercite pentru o perioada
dreptul de dispoziție asupra
acestor bunuri cu regim
special.

Nr.
crt.

Text OUG 42/2015

Text Senat

Amendamente propuse

deţin licenţă.

deţin licenţă.
Sunt exceptați de la obligaţia de a
deţine licenţă clasa a 2-a, pentru o
perioada de 6 luni de la data
încetării activității, si organizatorii
de jocuri de noroc a căror
activitate a încetat sub orice forma,
in vederea vânzării mijloacelor de
joc ce sunt in proprietatea acestora
in perioada de valabilitate a
licenței.
5. La articolul 22 alineatul (3), după Sancțiunile corespunzătoare.
litera d) se introduce o noua litera,
litera (e), cu următorul cuprins:
(e) nerespectarea dispozițiilor art.
7 alin (4).

11.

12.

13.

Motivare

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr. 159/1999 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale
„Loteria Română” - S.A., publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 515 din 25 octombrie
1999, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 288/2001, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (2)
se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul

NEMODIFICAT
_________________

NEMODIFICAT
_________________
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Nr.
crt.

14.

15.

Text OUG 42/2015
cuprins:
„(21) Activitatea Loteriei Române se
desfăşoară în conformitate cu
prevederile Statutului, precum şi ale
regulamentelor de joc aprobate de
către Oficiul Naţional pentru Jocuri
de Noroc şi publicate pe site-ul
companiei.”
2. La articolul 5, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3)
Drepturile
şi
obligaţiile
decurgând din calitatea de acţionar
unic al statului român se exercită de
către Oficiul Naţional pentru Jocuri
de Noroc, pentru o perioadă
tranzitorie de maximum 4 ani.”
3. Articolul 6 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 6. - Loteria Română are ca
obiect principal
de activitate
organizarea,
administrarea
şi
exploatarea jocurilor de noroc loto
tradiţionale şi la distanţă, noroc,
noroc plus şi super noroc, expres şi
lozuri, elaborarea regulamentelor de
joc, executarea de produse loteristice,
tipărituri şi lucrări poligrafice,
precum şi alte activităţi stabilite prin
statut.”

Text Senat

Amendamente propuse

NEMODIFICAT
_________________

NEMODIFICAT
_________________
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Motivare

OBSERVAŢIE:
Articolul 5 alineatul (3) a
fost modificat de OUG nr.
1/2017

Nr.
crt.
16.

17.

18.

Text OUG 42/2015
4. La articolul 8, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul
cuprins:
„(11) Preşedintele consiliului de
administraţie prezintă semestrial sau
ori de câte ori se solicită de către
preşedintele
Oficiului
Naţional
pentru Jocuri de Noroc situaţia
economico-financiară a Loteriei
Române,
stadiul
realizării
obiectivelor
şi
criteriilor
de
performanţă,
precum
şi
alte
documentaţii solicitate, care vor fi
vizate şi certificate de cenzori, după
caz.”
5. La articolul 8, după alineatul (3)
se introduce un nou alineat,
alineatul
(4),
cu
următorul
cuprins:
„(4) Câştigurile neridicate de
participanţii la jocurile de noroc
organizate de Loteria Română,
conform regulamentelor de joc
aprobate, se constituie în venituri ale
Loteriei Române.”
6. În anexă, la articolul 7, alineatul
(4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(4) Reprezentanţii statului în
adunarea generală a acţionarilor se

Text Senat

Amendamente propuse
NEMODIFICAT

_________________

Motivare
OBSERVAŢIE:
Articolul 8 alineatul (11) a
fost modificat de OUG nr.
1/2017

NEMODIFICAT
_________________

NEMODIFICAT
_________________
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OBSERVAŢIE:
Alineatul (4) al articolului 7
din Anexă a fost modificat
prin OUG nr. 1/2017

Nr.
crt.

19.

20.

Text OUG 42/2015
numesc prin ordin al preşedintelui
Oficiului Naţional pentru Jocuri de
Noroc.”
Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr. 20/2013 privind
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
Oficiului
Naţional
pentru Jocuri de Noroc şi pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 187 din 3
aprilie 2013, aprobată cu modificări
şi
completări
prin
Legea
nr. 227/2013, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul
cuprins:
„(11) Oficiul îşi desfăşoară activitatea
în coordonarea prim-ministrului prin
Cancelaria Primului-Ministru.”

Text Senat

Amendamente propuse

Motivare

NEMODIFICAT
_________________

4. La articolul III, punctul 1,
alineatul (11) al articolului 1 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(11) Oficiul îşi desfăşoară activitatea
în coordonarea prim-ministrului prin
Secretariatul
General
al
Guvernului.”
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Întrucât prin OUG 1/2017
pentru stabilirea unor măsuri
în domeniul administrației
publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative s-a
desfiinţat Cancelaria PrimuluiMinistru,
atribuţiile,
activitățile şi personalul fiind
preluate de către Secretariatul
General al Guvernului, se
impune
modificarea
prevederilor din OUG 20/2013

Nr.
crt.

Text OUG 42/2015

Text Senat

21.

(4) Oficiul îşi desfăşoară activitatea
teritorială în spaţii/imobile deţinute
de Ministerul Finanţelor Publice sau
de unităţile administrativ-teritoriale,
pe bază de protocol, cu acordul
consiliilor locale.

22.

2. La articolul 1, după alineatul (6)
se introduc două noi alineate,
alineatele (61) şi (62), cu următorul
cuprins:
„(61) În cadrul Oficiului funcţionează
un secretar general, înalt funcţionar
public numit în condiţiile legii.
(62) Secretarul general al Oficiului
îndeplineşte
atribuţiile
şi
responsabilităţile prevăzute în art. 49
alin.
(2)
din
Legea
nr. 90/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Guvernului României şi
a ministerelor, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi

Amendamente propuse

Motivare

5. La articolul III, după punctul 1
se introduce un nou punct, punctul
11 cu următorul cuprins:
11. La articolul 1, alineatul (4) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(4) Oficiul îşi desfăşoară activitatea
teritorială în spaţii/imobile deţinute
de Ministerul Finanţelor Publice sau
de unităţile administrativ-teritoriale,
pe bază de protocol, cu acordul
consiliilor locale sau, după caz în
spaţii închiriate, în condițiile legii.

prin corelarea acestora cu
cadrul normativ actual.
Având în vedere lipsa
reglementărilor juridice economice cu privire la
închirierea de spaţii care să
permită desfăşurarea activităţii
de supraveghere şi control a
jocurilor de noroc la nivel
teritorial şi pentru evitarea
evacuării personalului ONJN
din spaţiile deţinute de MFP
sau
unităţi
administrativ
teritoriale soluţia propusă este
oportună.

NEMODIFICAT
_________________
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Nr.
crt.

23.

24.

Text OUG 42/2015
cele încredinţate de preşedintele
Oficiului.”
3. La articolul 2, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 2. - (1) Oficiul acordă dreptul
de organizare şi funcţionare,
monitorizează, supraveghează şi
controlează activităţile din domeniul
jocurilor de noroc şi activităţile
conexe, aşa cum sunt reglementate
de Ordonanţa de urgenţă 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.”
4. La articolul 3, litera d) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„d) exercită controlul tehnic al
sistemelor informatice, monitorizarea
şi supravegherea pentru jocurile de
noroc tradiţionale şi la distanţă, astfel
cum sunt reglementate de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009,
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr. 246/2010,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare;”

Text Senat

Amendamente propuse

NEMODIFICAT
_________________

NEMODIFICAT
_________________
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Motivare

Nr.
crt.
25.

26.

Text OUG 42/2015
5. La articolul 4, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 4. - (1) Oficiul funcţionează cu
un număr maxim de 201 posturi de
funcţionari publici şi personal
contractual, inclusiv preşedintele,
vicepreşedintele, secretarul general şi
posturile
aferente
cabinetului
preşedintelui.”
6. La articolul 8, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Text Senat

Amendamente propuse
NEMODIFICAT

_________________

6. La articolul III, punctul 6,
articolul 8, alineatul (1) literele f) –
h) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
NEMODIFICAT

„Art. 8. - (1) Comitetul este format
din 9 membri, din care 2 executivi şi
7 neexecutivi numiţi prin decizie a
prim-ministrului, după cum urmează:
a) preşedintele Oficiului - membru
executiv;
b) vicepreşedintele Oficiului membru executiv;
c) membru - membru neexecutiv
numit la propunerea preşedintelui
Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor;
d) membru - membru neexecutiv
numit la propunerea ministrului
afacerilor interne;
e) membru - membru neexecutiv
numit la propunerea preşedintelui

NEMODIFICAT
NEMODIFICAT
NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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Motivare

Nr.
crt.

Text OUG 42/2015

Text Senat

Amendamente propuse

Consiliului Concurenţei;
f) membru - membru neexecutiv
numit la propunerea preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală;
g) membru - membru neexecutiv
numit la propunerea ministrului
pentru societatea informaţională;

Motivare

f) membru - membru neexecutiv Prin
modificarea
acestui
numit la propunerea ministrului articol s-a avut în vedere
următoarele:
finanţelor publice;
- înlocuirea unui membru
numit
la
g) membru - membru neexecutiv neexecutiv
preşedintelui
numit la propunerea ministrului propunerea
Naţionale
de
comunicaţiilor
şi
societăţii Agenţiei
Administrare Fiscală cu un
informaţională;
membru neexecutiv numit la
ministrului
h) 2 membri - membri neexecutivi propunerea
numiţi
la
propunerea finanţelor publice ţinând cont
Secretariatului
General
al faptul că problematica supusă
analizei de Comitetul de
Guvernului.
Supraveghere propune aspecte
7. La articolul III, punctul 6, de aplicare şi de reglementare
articolul 8 alineatul (1), litera i) se a legislaţiei fiscale
- menţinerea unui număr
abrogă.
impar de membri Constituția
României,
republicată
alcătuiesc
Comitetul
Supraveghere al Oficiului
Naţional pentru Jocuri de
Noroc prin numirea a 2 (doi)
membri de către Secretariatul
General ai Guvernului, având
în vedere că prin art. 17 din
OUG nr. 1/2017 Cancelaria
Primului - Ministru s-a
desfiinţat
atribuţiile,
activităţile şi personalul fiind

h) membru - membru neexecutiv
numit
la
propunerea
şefului
Cancelariei Primului-Ministru;

i) membru - membru neexecutiv
numit la propunerea Secretariatului
General al Guvernului.”
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Nr.
crt.

27.

Text OUG 42/2015

Art. IV. - La data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă,
orice dispoziţie contrară se abrogă.

Text Senat

Amendamente propuse

Motivare
preluate de către Secretariatul
General al Guvernului.

NEMODIFICAT
_________________
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