
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 

L E G E 
 
 

 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
  

Articol unic. – Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
din România nr. 139/1995, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

1. La articolul 11, litera k) va avea  următorul cuprins: 
„k) să organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce Roşie 

şi cursuri de prim-ajutor, obligatorii, pentru categoriile 
profesionale expuse riscurilor de accidentare şi pentru şcolile de 
şoferi amatori şi profesionişti.” 
 
 

2. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 

„(2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice, se asigură şi fondurile necesare realizării 
atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, 
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prevăzute la art. 11 lit. a) – e), g) şi h), pe bază de programe 
întocmite de aceasta.” 
 

3. La articolul 20, alineatele (1), (4) şi (5) vor avea 
următorul cuprins: 

„Art. 20. – (1) Toate instituţiile de cultură, de divertisment 
şi federaţiile şi organizaţiile sportive-asociaţii, cluburi sportive, 
fundaţii care organizează manifestări sportive – sunt obligate să 
perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut 
pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, 
festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive 
de nivel local, naţional şi internaţional etc., reprezentând un 
procent de 1 % , care se va adăuga la preţul de vânzare. 

------------------------------------------------------------------------ 
(4) Pentru toate evenimentele prevăzute la alin. (1) fondurile 

vor fi colectate şi virate, trimestrial, în contul Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie. 

(5) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 
va emite norme metodologice de aplicare, cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice.” 
 

4. La articolul 20, după alineatul (5), se introduce un nou 
alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins: 

„(6) Sarcinile privind verificarea şi controlul perceperii şi 
virării timbrului Crucii Roşii revine organelor de specialitate ale 
Ministerului Finanţelor Publice.” 
 

5. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 22. – (1)  Neperceperea şi nevirarea contribuţiilor de 
către persoanele fizice şi juridice care au asemenea obligaţii, 
prevăzute în prezenta lege, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată. 
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