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România avea, înainte de Revoluţie, performanţe remarcabile în sport. 
Fotbalul, nataţia, gimnastica, atletismul, canotajul au dat nume mari pe 
podiumurile mondiale. Fiind sprijiniţi de stat, sportivii se întorceau cu medalii.

După anul 1989, mişcarea sportivă s-a capitalizat, a devenit o industrie, o 
afacere. Cluburile sportive s-au privatizat, au apărut sponsori, finanţatorii. Copiii, 
tinerii şi chiar vârstnicii s-au îndepărtat de mişcarea sportivă deoarece au apărut 
noi oportunităţi de a petrece timpul liber.

In prezent în România cetăţenii pot ajuta organizaţiile nonprofit, unităţile 
de cult sau bursele private prin redirecţionarea unui procent de 2% sau 3,5% din 
impozitul datorat statului. Sumele de bani astfel direcţionate sunt folosite 
pentru finanţarea activităţilor acestor organizaţii, conform Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal.

Prin prezenta propunere legislativă se reglementează introducerea unei 
contribuţii pe care operatorii economici şi întreprinderile publice - aşa cum sunt 
reglementate de art. 2 alin 2. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, care realizează venituri anuale de peste 
100 de milioane de euro o vor plăţi pentru susţinerea structurilor sportive aşa 
cum sunt ele definite în legea educaţiei fizice şi sportului, respectiv asociaţiile 
sportive şi cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, 
unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor 
şi elevilor.

Această taxă, denumită Contribuţie de solidaritate pentru susţinerea 
sportului şi a eEducaţiei fizice, va reprezenta 0,25% din cifra de afaceri a 
operatorilor economici şi a întreprinderilor publice cu cifră de afaceri anuală 
peste pragul de 100 de milioane de euro/anual.

Din datele obţinute la iunie 2022 de publicaţia Economica.net de la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în anul calendaristic 2021, sunt 361 
de operatori economici care au realizat afaceri nete de cel puţin 495 de milioane 
de lei. Acestora li se adaugă şi societăţile care nu şi-au depus încă bilanţul 
aferent anului 2021.

Printre cei mai mari 361 de jucători din economie, care au avut cifră de 
afaceri netă de peste 495 de milioane de lei în 2021, se numără şi multe 
companii deţinute integral de stat sau care au capital majoritar de stat. Printre 
acestea putem evidenţia Romgaz, Transelectrica, Complexul Energetic Oltenia, 
Nuclearelectrica, Transgaz, Romsilva, Hidroelectrica, CN Imprimeria Naţională.
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Câţi bani ar încasa statul din Contribuţia de soiidaritate pentru susţinerea 
Sportului şl a Educaţiei Fizice aplicată celor mai mari jucători din economie, dacă 
măsura intră în vigoare:

OMV Petrom, cel mai mare jucător din economie în 2021, ar urma să 
plătească 58,96 de milioane de lei (în cazul în care aplicam 0,25%) Contribuţie, 
aferentă afacerilor realizate în 2021, aşa cum reiese din calculele făcute de 
Economica.net.

Automobile Dacia, al doilea jucător din economie a avut afaceri nete de 
21,44 de miliarde de lei în anul 2021, arată analiza publicată de Economica.net. 
Automobile Dacia ar urma să plătească 53,6 milioane de lei Contribuţie, raportat 
la afacerile realizate de societate în anul 2021.

OMV Petrom Marketing au putea plăti o Contribuţie de 47,28 de milioane 
de lei, raportat la afacerile realizate în anul 2021, potrivit calculelor 
Economica.net.

LidI Discount, al patrulea jucător din economie, a încheiat anul 2021 cu 
afaceri nete de 14,87 de miliarde de lei, potrivit unei statistici Economica.net.
LidI Discount ar putea plăti 37,19 de milioane de lei Contribuţie, aşa cum reiese 
din calculele Economica.net.

Astfel utilizând doar datele pentru anul 2021 estimăm că pe ansamblul 
economiei româneşti Contribuţia de solidaritate pentru susţinerea sportului şi a 
educaţiei fizice colectată de la aceşti mari operatori economici s-ar putea cifra la 
un nivel minim de 1,5 miliarde de lei, adică aproximativ 300 milioane euro, sursa 
care ar asigura şi garanta la un nivel rezonabil, finanţarea şi competitivitatea 
sportului românesc.

în mai multe state s-a instituit pentru susţinerea sportului, o taxă din cifra 
de afaceri pentru corporaţii şi organizaţii multinaţionale.

Ungaria promovează sportul încă din anul 2017 investind 2,5% din 
bugetul ţării pentru modernizarea stadioanelor, construirea lor, pentru săli de 
sport, săli polivalente şi tot ce ţine de sport.

Spania, de asemenea, a investit în construcţia de săli şi stadioane, dar şi 
în pregătirea antrenorilor, prin atragerea foştilor mari sportivi pentru a-i pregăti 
pe tinerii sportivi.

Investiţiile prezentate, generează deja rezultate remarcabile.

Considerăm a fi o necesitate introducerea acestei contribuţii de 
solidaritate, care se va aplica ca procent de 0,25% din cifra de afaceri a 
operatorilor economici şi a întreprinderilor publice cu cifra afaceri anuală peste 
pragul de 100 de milioane de euro. Contribuţia se va colecta prin bugetul de stat
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şi se va distribui/gestiona prin intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului, 
pentru a fi susţinute programele sportive destinate copiilor şi tineretului, 
realizate de asociaţiile sportive şi cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca 
societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, 
palatele şi cluburile copiilor şi elevilor care sunt înscrise în Registrul sportiv, în 
vederea identificării timpuri a sportivilor cu potenţial motric ridicat şi creşterea 
calităţii selecţiei pentru sportul de performanţă.

în scopul asigurării unei finanţări adecvate pentru activităţi sportive, 
propunem modificarea articolelor 67 şi 70 din Legea nr. 69/2000 privind 
educaţia fizică şi sportul, astfel încât suma de 0,25% din cifra de afaceri a 
operatorilor economici şi a întreprinderilor publice care au cifra afaceri anuală 
peste pragul de 100 de milioane de euro, să fie virate către bugetul de stat prin 
intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru a putea fi utilizate la 
susţinerea acestor structuri sportive menţionate anterior.

De asemenea, propunem modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal pentru a putea stabili cum se colectează şi modalitatea de deducere a 
acestei contribuţii instituită prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Prin propunerea de modificare a Legii nr. 69/2000, precum şi a Legii nr. 
227/2015 avem în vedere creşterea responsabilităţii partidelor politice asupra 
sprijinirii oricărui demers care este iniţiat pentru cetăţenii români, ce implică 
impactul asupra mişcării sportive de masă şi de performanţă, având părerea că 
modificările aduse vor avea un impact pozitiv asupra educaţiei sportive din 
România.
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LISTA
Susţinătorilor propunerii legislative - „Lege 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"

SemnăturaNr. Numele şi prenumele Grupul
parlamentar
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LISTA
Susţinătorilor propunerii legislative - „Lege pentru modificarea şi compietarea 

Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal"
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