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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 
 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată de către Biroul Permanent cu adresa nr.121 
din 18 mai 1998 pentru dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege. 

În cadrul şedinţei din data de 01.071998 comisia a examinat proiectul de 
lege supus dezbaterii şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile constituţionale.  

În situaţia de mai sus comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, aviz pe care-l înaintează Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată 
în fond. 

 De asemenea, vă remitem amendamentele admise de comisie în Anexa 
nr.1 şi amendamentele respinse de comisie în Anexa nr.2. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României proiectul de lege are un 
caracter de lege ordinară.. 

 
 

 
PREŞEDINTE,                                       

 
        Dan Ioan Popescu 

         SECRETAR, 
 
                 Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
  Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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                                                                                                                   Anexa 1 
 

A M E N D A M E N T E        A D M I S E 
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998  
pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 

 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr.36/1998, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 

privind sponsorizarea, modificat şi completat de 
Senat 

 

Text propus de Comisia pentru industrii şi servicii 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.4 (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării: 

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ 
care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o 
activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, 
de învăţământ, ştiinţific-cercetare fundamentală şi 
aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al 
protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de 
asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, 
social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor 
profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, 
conservare şi punere în valoare a monumentelor 
istorice; 

Art.4 (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării: 
a) orice persoană juridică fără scop lucrativ care 

desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate în 
domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, 
ştiinţific-cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, 
al protecţiei şi integrării persoanelor cu handicap, 
religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor 
omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, 
de protecţia mediului, social şi comunitar, de 
reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de 
întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare 
a monumentelor istorice; 

(dep.Istvan Antal, dep.Robert Raduly) 

Posibilitatea 
ca şi această 
categorie de 
persoane să 
beneficieze de 
facilităţile legii. 
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0 1 2 3 
2. Art.8 (1) Persoanele fizice sau juridice române 

care efectuează sponsorizări în domeniile 
prevăzute la art.4 beneficiază de reducerea bazei 
impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu 
mai mult de: 

a) 10% din baza impozabilă pentru 
sponsorizări în domeniile: cultură, artă, 
învăţământ, sănătate, asistenţă şi servicii sociale, 
acţiuni umanitare, protecţia mediului; 
 

Art.8 (1) Persoanele fizice sau juridice române 
care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la 
art.4 beneficiază de reducerea bazei impozabile cu 
echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de: 

a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în 
domeniile: cultură, artă, învăţământ, sănătate, asistenţă 
şi servicii sociale, acţiuni umanitare, al protecţiei şi 
integrării persoanelor cu handicap, protecţia mediului; 

 

Posibilitatea 
ca şi această 
categorie de 
persoane să 
beneficieze de 
facilităţile legii. 

 
 

PREŞEDINTE,                                       
 

                 Dan Ioan Popescu 
              SECRETAR, 
 
                             Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
  Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                                                                   Anexa 2 

 
A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998  
pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului 
nr.36/1998, pentru 

modificarea şi completarea 
Legii nr.32/1994 privind 

sponsorizarea, modificat şi 
completat de Senat 

Text propus de Comisia pentru industrii şi 
servicii 
Autorul 

Motivaţie 

1.  La art.8 se introduce un alineat nou, 
cu următorul cuprins: 

Art.8 (5) Cel puţin 35% din totalitatea 
actelor de sponsorizare sau mecenat, vor 
fi pentru localităţile unde sponsorul sau 
mecena îşi desfăşoară activităţile de bază. 

(dep.Haralambie Irimescu, 
dep.Robert Raduly, dep.Vasile Pavel) 

 

Există multe societăţi comerciale ce îşi au 
sediul într-o localitate urbană, puternic centru de 
afaceri, iar activitatea o desfăşoară în alte localităţi 
mai mici, urbane sau rurale, folosesc zona de muncă 
din zonă, posibil să desfăşoare activităţi poluante. 

Solicitările de sponsorizare se fac de obicei la 
sediul societăţii, de persoane din zona sediului sau 
alte zone şi sunt neglijate persoanele din zona unde 
societatea îşi desfăşoară activitatea. 

 
                                                            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,                      
                                  

                 Dan Ioan Popescu            Ioan Bivolaru 
  Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 

 


