
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 67/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 

privind organizarea si functionarea Band! de Export-Import a 

Romaniei EXIMBANK-S.A., precum si a Ordonantei Guvernului 

nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitad fiscale §i pentru 

modiflcarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Camera Deputa^ilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67 

din 19 septembrie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a 

Romaniei EXIMBANK-S.A., precum §i a Ordonantei Guvernului nr. 
6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 26 septembrie 2019.

Art. II. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata Tn 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 

dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, dupa punctui 47 se introduce un nou 

punct, pet. 48, cu urmatorul cuprins:
„48. unitate locala de cult - unitate cu personalitate juridica, 

parte componenta a structurii organizatorice locale a unui cult religios,
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potrivit legii statutelor/codurilor canonice proprii, care obtine venituri, 
in conformitate cu legea de organizare func^ionare, conduce 

contabilitatea in partida simpla, in conformitate cu reglementarile 

contabile aplicabile ”

2. La articolul 13 alineatul (2), dupa litera k) se introduce o 

noua litera, lit. 1), cu urmatorul cuprins:
„1) unitatea locala de cult, definita potrivit art. 7 pet. 48, in 

masura in care veniturile obtinute sunt utilizate, in anul curent §i/sau in 

anii urmatori, pentru intretinerea §i func^ionarea unita^ii de cult, pentru 

lucrari de constructie, de reparatie §i de consolidare a laca§urilor de cult 

§i a cladirilor ecleziastice, pentru invajamant, pentru furnizarea, in nume 

propriu ^i/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in condi^iile 

legii, pentru ac^iuni specifice §i alte activitaji nonprofit ale cultelor 

religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa §i 
regimul general al cultelor, republicata.”

3. La articolul 25, alineatul (4^) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(4') Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda 

deduceri fiscale se organizeaza de A.N.A.F., astfel cum se stabileste prin 

ordin al presedintelui A.N.A.F. Registrul este public §i se afiseaza pe 

site-ul A.N.A.F. Inscrierea in Registrul entitatilor/unitatilor de cult 

pentru care se acorda deduceri fiscale se realizeaza pe baza solicitarii 

entitatii, daca sunt indeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, 
urmatoarele conditii:

a) desfasoara activitate in domeniul pentru care a fost 

constituita, pe baza declaratiei pe propria raspundere;
b) §i-a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute

de lege;
c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, 

mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situatiile fmanciare anuale, prevazute de lege;
e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de

procedura fiscala.
Unitatile locale de cult prevazute la art. 13 alin. (2) lit. 1) nu au 

obligatia indeplinirii conditiei prevazute la lit. b), in ceea ce priveste 

declaratia anuala de impozit pe profit.”
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edin{a din 10 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitu(ia Romdniei, republicatd.
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