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RAPORT 
 

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 1  
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind  

repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A. 
 
 

 
Cu adresa nr. PLx.560/2008/2009 din 16 martie 2009, Biroul Permanent 

conform art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru 
examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu cererea de 
reexaminare a Legii pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română” – 
S.A., formulată de Preşedintele României. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

Preşedintele României a solicitat în data de 10.11.2008 reexaminarea 
prezentei legi din următoarele motive: 

„Loteria Română este o societate comercială pe acţiuni cu capital integral 
de stat, având ca obiect de activitate exploatarea exclusivă a jocurilor de noroc tip 
loto, expres, pronosport, loz în plic şi „instant lottery”. 

Această activitate tip monopol asigură o sursă permanentă de venituri, 
precum şi realizarea de către companie a unui profit considerabil. În prezentul 
context, consider că modificarea legislativă adusă nu este oportună. Legea nu conţine 
o fundamentare a modificărilor aduse. Pentru o decizie corectă, consider că este 
necesar să se cunoască cuantumul profitului realizat de Compania Naţională „Loteria 
Română” – S.A. în ultimii ani, precum şi situaţia personalului acestei companii 
pentru a se putea stabili ceea ce presupune repartizarea către salariaţi a unei cote de 
10% din profitul contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit. 

Motivarea iniţiatorilor acestei legi conform căreia „Prin prezenta propunere 
legislativă se va realiza eliminarea caracterului discriminatoriu aplicat Companiei 
Naţionale „Loteria Română” .S.A. şi alinierea acestei companii la schema general 
valabilă pentru toţi ceilalţi agenţi economici din economia naţională, în ceea ce 
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priveşte participarea salariaţilor la profitul net al companiei, prin repartizarea unei 
cote de până la 10% din profitul net…” nu este pe deplin sustenabilă deoarece Loteria 
Română desfăşoară o activitate monopol de stat, fără a avea concurenţă pe piaţă. 

De asemenea, potrivit art. 26 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale nu se 
datorează asupra sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit. Aşadar, 
impozitarea acestor categorii de venituri urmează un regim fiscal diferit faţă de 
celelalte venituri din salarii, acest lucru determinând o contribuţie mai mică la 
bugetul asigurărilor sociale de stat şi, în consecinţă, diminuarea veniturilor bugetare.” 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

In urma dezbaterii cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului 
Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A., în şedinţa din data de 24.03.2009, 
comisia propune întocmirea unui raport de admitere a cererii de reexaminare în 
baza următoarelor argumente: 

- considerăm întemeiate motivele invocate de Preşedintele României în 
cererea de reexaminare; 

- nu se poate face comparaţie între celelalte regii sau companii naţionale cu 
specific industrial care în anumite situaţii pot să realizeze sau nu profit şi Compania 
Naţională „Loteria Română” – S.A. care realizează o activitate de monopol 
aducătoare în permanenţă de profit considerabil; 

- în actuala situaţie de criză economică considerăm că nu este oportună 
promovarea acestei legi. 

La lucrările comisiei au participat  27  deputaţi, din totalul de 30 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 
Proiectul de Lege a fost respins de Senat în şedinţa din data de 9 martie 

2009. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

Faţă de cele prezentate supunem Plenului Camerei Deputaţilor spre 
aprobarea a cererii de reexaminare în forma adoptată de Senat. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 
                Consilier parlamentar 

Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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