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Vă înaintăm,  alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea 

Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței 

Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, trimis cu adresa nr. 

PLx.490/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti,        26.02.2020  

Nr. 4c-2/48 

 

PLx.490/2020 

 

 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 

privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României 

Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Plenul Camerei 

Deputaților a hotărât trimiterea spre reexaminare Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea 

și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a 

Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. 

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 21 noiembrie 2019. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcționarea privind organizarea și 

funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., în vederea 

schimbării structurii de conducere a Eximbank – S.A., pentru a asigura conformitatea 
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cu reglementările în vigoare, precum şi pentru completarea cadrului legal privind 

sursele de alimentare a fondurilor constituite la dispoziția acestei bănci, pentru 

proiectele investiționale prioritare pentru România, care vor beneficia de sprijin în 

numele şi în contul statului. 

Totodată se propune şi modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 în 

scopul majorării termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare 

a obligațiilor bugetare, având în vedere că unii operatori economici nu au luat încă o 

decizie cu privire la situația lor financiară precum şi exceptarea de la anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, reprezentând ajutor de stat de 

recuperat sau fonduri care se cuvin Uniunii Europene. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

au reexaminat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 25 

februarie 2020. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 

din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați,  

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputații 

prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate  de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a 

României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale,  cu amendamentele admise prezentate în Anexa 

nr. 1. 

Amendamentul respins se regăseste în Anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 



4 

 

Anexa nr. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.  Titlul legii: 

 

LEGE  

privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.96/2000 privind 

organizarea și funcționarea Băncii de Export-

Import a României EXIMBANK-S.A., precum  

și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale 

Titlul legii se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

LEGE  

privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.96/2000 privind 

organizarea și funcționarea Băncii de Export-

Import a României EXIMBANK-S.A., a 

Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale şi pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 

 

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.67 din 19 septembrie 2019 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.96/2000 

privind organizarea și funcționarea Băncii de 

Export-Import a României EXIMBANK-S.A., 

precum  și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 

privind instituirea unor facilități fiscale, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.784 

din 26 septembrie 2019. 

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.96/2000 

privind organizarea și funcționarea Băncii de 

Export-Import a României EXIMBANK-S.A., 

precum  și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 

privind instituirea unor facilități fiscale, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.784 

din 26 septembrie 2019. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

3.   Art. II. – Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 

2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 7, după punctul 47 se introduce 

un nou punct, pct.48, cu următorul cuprins: 

„48. unitate locală de cult - unitate cu 

personalitate juridică, parte componentă a 

structurii organizatorice locale a unui cult 

religios, potrivit legii şi statutelor/codurilor 

canonice proprii, care obţine venituri, în 

conformitate cu legea de organizare şi 

funcţionare, şi conduce contabilitatea în 

partidă simplă, în conformitate cu 

reglementările contabile aplicabile.” 

 

2. La articolul 13 alineatul (2), după litera k) se 

introduce o nouă literă, lit.l), cu următorul 

cuprins: 

„l) unitatea locală de cult, definită potrivit art.7 

pct.48, în măsura în care veniturile obţinute 

sunt utilizate, în anul curent şi/sau în anii 

următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea 

unităţii de cult, pentru lucrări de construcţie, 

de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de 

cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru 

învăţământ, pentru furnizarea, în nume 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, 

acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni 

specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor 

religioase, potrivit Legii nr.489/2006 privind 

libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor, republicată.” 

3. Articolul 25 alineatul (41) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

„(41) Registrul entităților/unităților de cult pentru 

care se acordă deduceri fiscale se organizează de 

A.N.A.F., astfel cum se stabilește prin ordin al 

președintelui A.N.A.F. Registrul este public şi se 

afișează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul 

entităților/unităților de cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării 

entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data 

depunerii cererii, următoarele condiții: 

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a 

fost constituită, pe baza declarației pe propria 

răspundere; 

b) şi-a îndeplinit toate obligațiile fiscale 

declarative prevăzute de lege; 

c) nu are obligații fiscale restante la bugetul 

general consolidat, mai vechi de 90 de zile; 

d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute 

de lege; 

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 

din Codul de procedură fiscală. 

Unitățile locale de cult prevăzute la art. 13 alin. 

(2) lit. l) nu au obligația îndeplinirii condiției 

https://idrept.ro/00171868.htm
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

prevăzute de la lit. b), în ceea ce privește 

declarația anuală de impozit pe profit.” 
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1. 2. La articolul 2, după litera f) 

se introduce o nouă literă, 

litera f1), cu următorul 

cuprins:  

„f1) administrarea şi derularea 

activităților specifice de bancă cu 

vocație universală, menite să 

crească gradul de intermediere 

financiară şi accesul persoanelor 

fizice la produse financiar-

bancare specializate;” 

 La articolul 2, litera f1) se 

abrogă. 

 

 

Autor: 

Lucian Heiuș – deputat PNL 

1. Abrogarea literei f1) se 

impune, deoarece instituirea 

de activității intermediere 

financiară și accesul 

persoanelor fizice la 

produse de financiar-

bancare ar impieta asupra 

scopului și rolului 

EximBank S.A. în sistemul 

economic național.  

 

2. Prin vot. 

Camera 

Deputaților 

 

 


