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  *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 129 
din 25 mai 1994. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data 
de 3 aprilie 2007, cu modificarile si completarile aduse de: 
LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997  abrogata de ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 13 din 26 ianuarie 2001 ; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 
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LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001 ; LEGEA nr. 576 din 22 
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 privind sponsorizarea (actualizatã pana la data de 3 aprilie 
2007*) 
EMITENT:      PARLAMENTUL   
---------------- 
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 
din 25 mai 1994. Aceasta este forma actualizatã de S.C. "Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data 
de 3 aprilie 2007, cu modificãrile şi completãrile aduse de: 
LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997  abrogatã de ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 13 din 26 ianuarie 2001 ; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 
1998 ; ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999 ; 
LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001 ; LEGEA nr. 576 din 22 
octombrie 2001 ; LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 ; LEGEA nr. 394 
din 30 octombrie 2006 ; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 . 
 
  NOTA C.T.C.E S.A. Piatra-Neamt: 
  **) Pentru o vedere completa asupra regimului sponsorizarii a 
se avea în vedere şi urmãtoarele articole din Codul fiscal cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare: 
  Art. 15, alin. (2), lit. e) - "(2) Organizaţiile nonprofit, 
organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite 
de la plata impozitului pe profit pentru urmãtoarele tipuri de 
venituri: e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin 
sponsorizare;" 
 
  Art. 21, alin. (4), lit. p) - "(4) Urmãtoarele cheltuieli nu 
sunt deductibile: 
  p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile 
privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii 
care efectueazã sponsorizãri şi/sau acte de mecenat, potrivit 
prevederilor Legii nr. 32/1994  privind sponsorizarea, cu 
modificãrile ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002 
, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum 
şi cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din 
impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacã totalul acestor 
cheltuieli îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii: 
  1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; 
  2. nu depãşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit 
datorat. 
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  În limitele respective se încadreazã şi cheltuielile de 
sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul 
construcţiei de localuri, al dotãrilor, achiziţiilor de 
tehnologie a informatiei şi de documente specifice, finanţãrii 
programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor 
de specialişti, a burselor de specializare, a participãrii la 
congrese internaţionale;" 
 
  Art. 42, lit. f) - "În înţelesul impozitului pe venit, 
urmãtoarele venituri nu sunt impozabile: 
  f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau 
mecenat;" 
 
  Art. 48, alin. (3), lit. d)  - "Nu sunt considerate venituri 
brute: d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizãri, 
mecenat sau donaţii." 
 
  Art. 48, alin. (5), lit. a) - "Urmãtoarele cheltuieli sunt 
deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, 
precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform 
legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata 
conform alin. (6);" 
 
  Art. 128, alin. (8), lit. f)  - "Nu constituie livrare de 
bunuri, în sensul alin. (1): 
  f) acordarea de bunuri de mica valoare, în mod gratuit, în 
cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de 
protocol/reprezentare, precum şi alte destinaţii prevãzute de 
lege, în condiţiile stabilite prin norme." 
 
  Art. 129, alin. (5) lit. a)  - "Nu constituie prestare de 
servicii efectuatã cu plata: 
  a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economicã a 
persoanei impozabile, ca parte a unei prestãri de servicii 
efectuatã în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, 
mecenat sau protocol, precum şi pentru alte destinaţii prevãzute 
de lege, în condiţiile stabilite prin norme;" 
 
  Anterior acestor prevederi din Codul fiscal regimul impozitãrii 
în materia sponsorizarii era prevãzut şi în LEGEA nr. 414 din 26 
iunie 2002 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 
2002 abrogatã prin LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 . 
 
  Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
    ART. 1 
  Sponsorizarea este activitatea care se desfãşoarã pe baza unui 
contract încheiat între sponsor şi beneficiar, care consimt 
asupra mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale care se 
acorda ca sprijin, precum şi a duratei sponsorizarii. 
  În cazul sponsorizarii constind în bunuri materiale, acestea 
vor fi evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor 
realã din momentul predãrii lor cãtre beneficiar. 
    ART. 1 
  (1) În condiţiile prezentei legi, sponsorizarea este actul 
juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul 
dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau 
mijloace financiare, pentru susţinerea de activitãţi fãrã scop 
lucrativ, desfãşurate de cãtre una dintre pãrţi, denumita 
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beneficiarul sponsorizarii. 
  (2) Existenta şi conţinutul contractului de sponsorizare se 
dovedesc prin forma scrisã a acestuia, în care se vor specifica 
obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele 
şi obligaţiile pãrţilor. 
  (3) În condiţiile prezentei legi, mecenatul este un act de 
liberalitate prin care o persoana fizica sau juridicã, numita 
mecena, transfera, fãrã obligaţie de contrapartida directa sau 
indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri 
materiale sau mijloace financiare cãtre o persoana fizica, ca 
activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfãşurarea 
unor activitãţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar 
sau ştiinţific-cercetare fundamentalã şi aplicatã. 
  (4) Existenta şi conţinutul actului de mecenat se dovedesc prin 
forma autenticã, în care se vor specifica obiectul, durata şi 
valoarea acestuia. 
  (5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului, constând în bunuri 
materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, 
la valoarea lor realã din momentul predãrii cãtre beneficiar. 
----------------- 
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
    ART. 1 
  (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane 
convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra 
unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea 
unor activitãţi fãrã scop lucrativ desfãşurate de cãtre una 
dintre pãrţi, denumita beneficiarul sponsorizarii. 
  (2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisã, cu 
specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizarii, precum 
şi a drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor. 
  (3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana 
fizica sau juridicã, numita mecena, transfera, fãrã obligaţie de 
contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate 
asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare cãtre o 
persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, 
pentru desfãşurarea unor activitãţi în domeniile: cultural, 
artistic, medico-sanitar sau ştiinţific - cercetare fundamentalã 
şi aplicatã. 
  (4) Actul de mecenat se încheie în forma autenticã în care se 
vor specifica obiectul, durata şi valoarea acestuia. 
  (5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri 
materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, 
la valoarea lor realã din momentul predãrii cãtre beneficiar. 
------------------- 
   Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din 
LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001. 
 
    ART. 2 
  Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridicã din 
România sau din strãinãtate care efectueazã o sponsorizare în 
condiţiile legii. 
    ART. 3 
  Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua 
activitãţi de sponsorizare din surse obţinute de la buget. 
    ART. 3 
  (1) Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua 
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activitãţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de 
la buget. 
  (2) Instituţiile şi autoritãţile publice, societãţile 
comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu 
pot efectua activitãţi de sponsorizare având ca beneficiari 
persoane fizice şi asociaţii familiale care isi desfãşoarã 
activitatea conform Legii nr. 300/2004  privind autorizarea 
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã 
activitãţi economice în mod independent, precum şi societãţi 
comerciale cu capital privat. 
-------------- 
  Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din LEGEA 
nr. 394 din 30 octombrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 892 din 2 noiembrie 2006. 
-------------- 
  Art. 3 (numai cu alin. 1 iniţial)a fost modificat de pct. 2 al 
art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în 
MONITORUL OFICIAL  nr. 43 din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 4 
  Poate beneficia de sponsorizare orice persoana juridicã de 
utilitate publica, cu sediul în România, care desfãşoarã sau 
urmeazã sa desfãşoare o activitate cu caracter direct umanitar, 
filantropic, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, religios, 
sportiv sau care este destinatã protecţiei drepturilor omului şi 
educaţiei civice ori calitãţii mediului înconjurãtor. 
    ART. 4 
  (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii: 
  a) orice persoana juridicã fãrã scop lucrativ, care desfãşoarã 
sau urmeazã sa desfãşoare o activitate în domeniile: cultural, 
artistic, educativ, de învãţãmânt, ştiinţific-cercetare 
fundamentalã şi aplicatã, umanitar, religios, filantropic, 
sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de 
asistenta 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; 
  a) orice persoana juridicã fãrã scop lucrativ, care desfãşoarã 
în România sau urmeazã sa desfãşoare o activitate în domeniile: 
cultural, artistic, educativ, de învãţãmânt, ştiinţific - 
cercetare fundamentalã şi aplicatã, umanitar, religios, 
filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-
sanitar, de asistenta 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; 
----------------- 
  Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificatã de pct. 2 al 
articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001 , 
publicatã MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001. 
 
  b) instituţiile şi autoritãţile publice, inclusiv organele de 
specialitate ale administraţiei publice, pentru activitãţile 
prevãzute la lit. a); 
  c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei 
legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau 
radiodifuziune, precum şi cãrţi ori publicaţii din domeniile 
definite la lit. a); 
  d) orice persoana fizica a carei activitate într-unul dintre 
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domeniile prevãzute la lit. a) este recunoscuta de cãtre o 
persoana juridicã fãrã scop lucrativ sau de cãtre o instituţie 
publica, ce activeazã constant în domeniul pentru care se 
solicita sponsorizarea. 
  d) orice persoana fizica cu domiciliul în România a carei 
activitate în unul dintre domeniile prevãzute la lit. a) este 
recunoscuta de cãtre o persoana juridicã fãrã scop lucrativ sau 
de cãtre o instituţie publica ce activeazã în domeniul pentru 
care se solicita sponsorizarea. 
----------------- 
  Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificatã de pct. 3 al 
articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001 , 
publicatã MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001. 
 
  (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica, 
fãrã obligativitatea de a fi recunoscuta de cãtre o persoana 
juridicã fãrã scop lucrativ sau de cãtre o instituţie publica, 
care necesita un sprijin în domeniile prevãzute la art. 1 alin. 
(3). 
  (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu 
domiciliul în România, fãrã obligativitatea de a fi recunoscuta 
de cãtre o persoana juridicã fãrã scop lucrativ sau de cãtre o 
instituţie publica, care necesita un sprijin în domeniile 
prevãzute la art. 1 alin. (3). 
-------------------- 
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului 
unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001 , publicatã MONITORUL 
OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001. 
-------------------- 
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 5 
  Poate beneficia de sponsorizare: 
  a) orice persoana juridicã nonprofit cu sediul în România, care 
desfãşoarã sau urmeazã sa desfãşoare o activitate care poate fi 
sponsorizata conform art. 4; 
  b) orice persoana fizica, avînd domiciliul în România sau 
aparţinînd spiritualitatii româneşti, a carei activitate 
constanta într-unul dintre domeniile prevãzute la art. 4 este 
recunoscuta de cãtre o persoana juridicã nonprofit, constituitã 
legal în ţara sau în strãinãtate, cu activitate susţinutã în 
domeniul pentru care oferã recomandarea. 
    ART. 5 
  (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducã la 
cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a 
marcii sau a imaginii sponsorului. 
  (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducã la 
cunostinta publicului sponsorizarea într-un mod care sa nu 
lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele 
moravuri sau ordinea şi liniştea publica. 
  (3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cãrţilor şi ale 
emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate 
ca atare. 
  (4) Anunţurile vor fi formulate astfel încât sa reiasã clar 
acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunostinta 
publicului, în mod gratuit, de cãtre beneficiarul sponsorizarii. 
  (5) În cadrul activitãţilor de sponsorizare sau de mecenat se 
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interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze 
reclama sau publicitate comercialã, anterioarã, concomitenta sau 
ulterioara în favoarea acestora sau a altor persoane. 
-------------------- 
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 6 
  Sponsorul ori beneficiarul poate sa aducã la cunostinta 
publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui sau a 
marcii ori a imaginii sale. 
  Numerele ziarelor, revistelor şi emisiunile de radio şi 
televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare. 
  Se interzice ca prin operaţiunea de sponsorizare beneficiarul 
ori sponsorul sa efectueze reclama comercialã anterioarã, 
concomitenta sau ulterioara activitãţii sponsorizate, în favoarea 
sponsorului sau a altor persoane decît beneficiarul. 
    ART. 6 
  Facilitãţile prevãzute în prezenta lege nu se acorda în cazul: 
  a) sponsorizarii reciproce între persoane fizice sau juridice; 
  b) sponsorizarii efectuate de cãtre rude ori afini pana la 
gradul al patrulea inclusiv; 
  c) sponsorizarii unei persoane juridice fãrã scop lucrativ de 
cãtre o alta persoana juridicã care conduce sau controleazã 
direct persoana juridicã sponsorizata. 
-------------------- 
  Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 7 
  Facilitãţile prevãzute de prezenta lege nu se acorda în cazul: 
  a) sponsorizarii reciproce, persoane fizice; 
  b) sponsorizarea de cãtre rude ori afini, pînã la gradul al 
patrulea inclusiv. 
    ART. 7 
  Prevederile art. 6 se aplica şi persoanelor fizice sau juridice 
care efectueazã acte de mecenat. 
-------------------- 
  Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 8 
  Persoanele fizice sau juridice romane care efectueazã 
sponsorizãri în domeniile prevãzute la art. 4 beneficiazã de 
reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu 
mai mult de 5% din venitul impozabil, cu excepţia veniturilor din 
salarii în cazul persoanelor fizice. 
  Persoanele fizice sau juridice strãine care datoreazã statului 
roman, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit 
realizat în România, dar care efectueazã sponsorizãri în 
domeniile prevãzute la art. 4, beneficiazã de reducerea venitului 
impozabil cu echivalentul în lei al sponsorizarii, calculat la 
cursul de schimb valutar al zilei la data efectuãrii plãţii, dar 
nu mai mult de 5% din venitul impozabil. 
    ART. 8 
  (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueazã 
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sponsorizãri în domeniile prevãzute la art. 4, beneficiazã de 
reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar 
nu mai mult de: 
  a) 10% din baza impozabilã pentru sponsorizãri în domeniile: 
cultura, arta, învãţãmânt, sãnãtate, asistenta şi servicii 
sociale, acţiuni umanitare, protecţia mediului; 
  a) 10% din baza impozabilã pentru sponsorizãri în domeniile: 
cultura, arta, învãţãmânt, sãnãtate, asistenta şi servicii 
sociale, religios, acţiuni umanitare, protecţia mediului*); 
----------------- 
  *) Modificare inaplicabila. A se vedea NOTA C.T.C.E. de la 
sfârşitul articolului 8. 
 
  b) 8% din baza impozabilã pentru sponsorizãri în domeniile: 
educaţie, drepturile omului, ştiinţa-cercetare fundamentalã şi 
aplicatã, filantropic, de întreţinere, restaurare, conservare şi 
punere în valoare a monumentelor istorice, sport - cu excepţia 
fotbalului; 
  c) 5% din baza impozabilã pentru sponsorizãri în domeniile: 
religios, social şi comunitar, reprezentarea intereselor 
asociaţiilor profesionale, fotbal. 
  c) 5% din baza impozabilã pentru sponsorizãri în domeniile: 
social şi comunitar, reprezentarea intereselor asociaţiilor 
profesionale, fotbal*). 
----------------- 
  *) Modificare inaplicabila. A se vedea NOTA C.T.C.E. de la 
sfârşitul articolului 8. 
 
  (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueazã 
sponsorizãri în domeniile prevãzute la art. 4, beneficiazã de 
reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar 
nu mai mult de 5% din baza impozabilã. 
----------------- 
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL  nr. 455 din 20 septembrie 1999. 
 
  (2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueazã acte 
de mecenat în condiţiile prezentei legi, beneficiazã de reducerea 
bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% 
din baza impozabilã. 
  (2) Persoanele fizice şi juridice romane, care efectueazã acte 
de mecenat în condiţiile prezentei legi, beneficiazã de reducerea 
bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 5% 
din baza impozabilã. 
----------------- 
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL  nr. 455 din 20 septembrie 1999. 
 
  (3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru 
sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele 
aferente actelor de mecenat, nu poate depãşi 10% din venitul sau 
din profitul impozabil, dupã caz. 
  (3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru 
sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele 
aferente actelor de mecenat, nu poate depãşi 5% din venitul sau 
din profitul impozabil, dupã caz. 
----------------- 
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  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL  nr. 455 din 20 septembrie 1999. 
 
  (4) Persoanele fizice sau juridice strãine, care datoreazã 
statului roman, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru 
un venit realizat în România şi care efectueazã sponsorizãri sau 
acte de mecenat, beneficiazã, de asemenea, de reducerea bazei 
impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului 
de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la 
data efectuãrii transferului de proprietate, în aceleaşi cote 
aplicabile persoanelor fizice sau juridice romane, conform 
alineatelor precedente. 
-------------------- 
  Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
-------------------- 
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: 
   LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001 a aprobat cu modificãri 
ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL  nr. 43 din 30 ianuarie 1998, fãrã a tine cont de faptul 
ca între timp, alin. (1), (2) şi (3) ale art. 8 au fost 
modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999 
, publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 455 din 20 septembrie 1999. 
Modificãrile pe care pct. 5 şi 6 ale articolului unic din LEGEA 
nr. 204 din 20 aprilie 2001 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
363 din 5 iulie 2001 le determina asupra art. 8 se referã la lit. 
a) şi c) ale alin. (1) al acestui articol în reglementarea data 
de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL  nr. 43 din 30 ianuarie 1998. 
   Art. II din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001 , publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 
a prevãzut abrogarea pct. 5 şi 6 ale articolului unic din LEGEA 
nr. 204 din 20 aprilie 2001 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
363 din 5 iulie 2001 care modificau lit. a) şi c) ale alin. (1) 
al art. 8. 
 
    ART. 9 
  Beneficiarii sponsorizarii sînt scutiţi de plata taxei pe 
valoarea adãugatã asupra veniturilor încasate din sponsorizare. 
    ART. 9 
  (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de 
plata impozitului pe venit. 
  (2) Aceeaşi prevedere se aplica şi bunurilor materiale primite 
prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi. 
-------------------- 
  Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 10 
  Beneficiazã de prevederile art. 8 şi 9 şi sponsorii care 
întreţin monumente şi situri istorice. 
    ART. 10 
  (1) Nu beneficiazã de facilitãţile prevãzute în prezenta lege 
sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmãreşte sa 
directioneze activitatea beneficiarului. 
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  (2) Dispoziţiile alin. (1) nu inlatura dreptul pãrţilor de a 
încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacã 
prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza 
activitatea beneficiarului. 
-------------------- 
  Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 11 
  Nu beneficiazã de facilitãţile prevãzute de prezenta lege 
sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmãreşte sa 
directioneze activitatea beneficiarului. 
  Dispoziţiile alineatului precedent nu inlatura dreptul pãrţilor 
de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, 
dacã prin aceasta nu se directioneaza ori nu se conditioneaza 
activitatea de ansamblu a beneficiarului. 
    ART. 11 
  Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilitãţilor 
prevãzute în prezenta lege se soluţioneazã conform prevederilor 
Legii nr. 105/1997 *) pentru soluţionarea obiectiunilor, 
contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi 
aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor 
Ministerului Finanţelor. 
-------------------- 
  Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
-------------------- 
  *) Legea nr. 105/1997  a fost abrogatã de art. 16 din ORDONANTA 
DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001. ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 
din 26 ianuarie 2001 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 
6 februarie 2001 a fost abrogatã de ORDONANTA nr. 92 din 24 
decembrie 2003 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 29 
decembrie 2003. 
 
    ART. 12 
  Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilitãţilor 
stabilite de prezenta lege sînt de competenta direcţiilor 
generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat. 
  Contestaţiile se introduc în termen de 30 de zile de la data 
comunicãrii, de cãtre organul de specialitate al Ministerului 
Finanţelor, a soluţiei la cererea de acordare a facilitãţilor. 
  În cazul necomunicarii soluţiei, termenul de contestaţie curge 
de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii. 
  Introducerea contestaţiei nu suspenda obligaţia sponsorului de 
virare la bugetul de stat ori, dupã caz, la bugetele locale, a 
sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale. 
  Contestaţiile adresate administraţiilor financiare sînt supuse 
unei taxe de timbru de 2%, calculatã la valoarea sumei 
contestate, dar nu mai puţin de 1.000 lei. 
  În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, 
taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu 
reducerea sumei contestate. 
----------------------- 
  Art. 12 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 
iunie 1997 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 136 din 30 iunie 
1997. 
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    ART. 13 
  Contestaţia se soluţioneazã prin decizia motivatã a direcţiei 
generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi 
se comunica pãrţilor interesate. 
----------------------- 
  Art. 13 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 
iunie 1997 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 136 din 30 iunie 
1997. 
 
    ART. 14 
  Partea nemultumita se poate adresa instanţei judecãtoreşti în 
termen de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate. 
-------------------- 
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 15 
  În vederea soluţionãrii plingerii, în condiţiile prezentei 
legi, dovada simulatiei se poate face, chiar în raporturile 
dintre pãrţi, prin orice mijloc legal de proba. 
-------------------- 
  Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 16 
  Ministerul Finanţelor va emite instrucţiuni pentru aplicarea 
legii în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a 
acesteia. 
-------------------- 
  Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 
36 din 30 ianuarie 1998 , publicatã în MONITORUL OFICIAL  nr. 43 
din 30 ianuarie 1998. 
 
    ART. 17 
  Prevederile prezentei legi intra în vigoare cu data de întîi a 
lunii urmãtoare publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al 
României. 
    ART. 18 
  Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii 
contrare se abroga. 
 
  Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor şi Senat în 
şedinţa comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 
74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. 
 
                              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
                                      ADRIAN NASTASE 
 
                                  PREŞEDINTELE SENATULUI 
                               prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN 
                                ----------------------------- 
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