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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 
          
       În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind modificarea Legii 
nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, trimisă cu adresa Plx. 
442 din 20 iunie 2011 şi înregistrată cu nr. 31/680 din 21 iunie 2011. 
       Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
       Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 15 iunie 2011. 
       Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, în sensul ca pentru 
persoanele fizice şi juridice române care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, să se 
reducă baza impozabilă cu echivalentul sponsorizărilor sau actelor de mecenat, dar nu mai 
mult de 16% din baza impozabilă. De asemenea, se susţine necesitatea aplicării aceluiaşi 
tratament fiscal şi în cazul donaţiilor. 
       Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 265 din 11 martie 2011 şi punctul de 
vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 877 din 12 aprilie 2011, prin care nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 
       În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative, întrucât nu sunt prevăzute 
mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri creat prin implementarea 
măsurilor propuse, conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
       În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.       
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