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ÎNTREBARE 

 
 
Adresată: Domnului Antonel TĂNASE, Secretarul General al Guvernului 

     Domnului Florin CÎȚU, Ministrul Finanțelor Publice 

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI 

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România  

Obiectul întrebării:Solicitare în vederea rectificării punctului de vedere al Guvernului nr. 
610/DPSG/22.04.2020 cu privire la inițiativa legislativă înregistrată la Camera Deputaților cu 
numărul Pl-x 218/2020 
 

Stimate domnuleSecretar General, 

Stimate domnuleMinistru,  

În calitate de profesor și de deputat, consider că este de datoria mea să identific acele soluții 
legislative pentru nevoile sociale din sistemul de învățământ românesc. Prin inițiativa legislativă 
pl-x 218/2020, am propus o serie de modificări și completări pe marginea Legii 227/2015 privind 
Codul Fiscal în vederea stimulării învățământului profesional-dual din România. 

Am menționat și în Expunerea de motive a proiectului1 faptul că principala problemă cu care se 
confruntă România la momentul actual este lipsa forței de muncă. Cauzele care generează 
această situație sunt multiple, însă, poate cea mai importantă dintre acestea este lipsa unor trasee 
educaționale alternative care să permită elevilor, încă de la finele ciclului gimnazial, să opteze 
pentru o formă de învățământ profesional. Calitatea acestei alternative poate fi asigurată doar în 
măsura în care școala, într-un parteneriat public-privat cu operatori economici identifică 
calificările profesionale în funcție de nevoile economice de la nivel local sau județean și oferă 
tinerilor posibilitatea formării profesionale. 

Astfel, o mare parte din responsabilitate va trece în sarcina operatorilor economici care vor avea 
o serie de obligații legale și care își vor limita inerent activitatea economică pentru a investi în 
educarea și formarea elevilor. În acest sens, se impune categoric o susținere din partea statului 
prin acordarea unor facilități fiscale de natură să stimuleze inițiativa operatorilor economici. 

                                                            
1http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/10/8/em268.pdf 
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Atât răspunsurile Ministerului Finanțelor Publice înregistrate cu numerele 61938/31.12.2019, 
respectiv 60213/12.03.2020 și 770735/23.06.2020, cât și punctul de vedere al Guvernului nr. 
610/DPSG/22.04.2020, nu surprind toate modificările legislative propuse și, mai mult, 
consider că resping de plano orice argument propus și susținut atât din punct de vedere 
juridic, cât și din perspectiva oportunității politice.  

1. Art. 22 din Codul Fiscal se referă la scutirea operatorilor economici de la plata impozitului a 
profitului investit. Cu alte cuvinte, aceasta este o scutire de impozit care intervine doar atunci 
când exista profit. Astfel,impactul bugetar ar trebui sa țină cont de (i) profitul realizat de 
operatorii economici și (ii) dacă într-adevăr acest profit este efectiv investit integral în susținerea 
învățământului profesional-dual. Totodată, trebuie ținut cont că o astfel de măsură, pe termen 
mediu și lung, va stimula investiția operatorilor economici în învățământul profesional-dual, 
deci, automat va exista o creștere a numărului de lucrători specializați fapt care va genera 
implicit creșterea profitului.  

2. Art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul Fiscal se referă la cheltuieli deductibile limitat. Cheltuielile 
cu sponsorizări, burse, etc sunt cheltuieli deductibile limitat, decinu există o deductibilitate 
integrala a acestor cheltuieli. Cu alte cuvinte, impactul bugetar nu a fost calculat corect. 
 
3. În cazul microîntreprinderilor situația este și mai gravă intrucât forma actuală a art. 56 nu 
prevede ipoteza acestor tipuri de burse, ci doar situația sponsorizărilor, potrivit prevederilor Legii 
nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a 
unităților de cult. Din acest considerent, credem că se impune modificarea art. 56 întocmai 
cum am propus, ținând cont mai ales de oportunitatea pe care o reprezintă implicarea 
microîntreprinderilor în susținerea și extinderea învățământului profesional-dual în cât mai multe 
localități. Nu considerăm că este vorba de un impact semnificativ dacă luăm în calcul faptul 
că acești operatori economici au angajați, deci plătesc 1% impozit,și utilizăm 
următoarea formulă (plecând de la ipoteza în care toți operatorii ar achita valoarea maximă a 
impozitului):20%x[384 operatori x (1%x1.000.000 Euro)] = 768.000 Euro = 3,6 milioane lei. 
 
Așadar, impactul bugetar pe care l-ar putea genera modificarea art. 56 din Codul Fiscal este 
nesemnificativ comparativ cu investiția profitabilă pe care statul român ar realiza-o prin 
sprijinirea microîntreprinderilor în învățământul profesional-dual. Mai mult, așa cum menționam 
și în întrebările și solicitările anterioare, statul român contribuie cu sume în cuantum de 200 
de lei/ elev, cu titlu de bursă, nu de 400 de lei, așa cum ați considerat dumneavoastră. 
 
Totodată, în lumina legislației din domeniul fiscal-bugetar, am respectat prevederile Legii 
responsabilității fiscal-bugetare 69/2010 cu modificările și completările ulterioare prin faptul că 
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am solicitat sprijinul Ministerului Finanțelor Publice, prin întrebarea 10102A/01.04.20202 de a 
identifica potențialele surse de venituri pentru a echilibra cheltuielile indirecte pe care statul le va 
suporta prin implementarea acestor facilități fiscale.  
 
Apreciez că Ministerul Finanțelor Publice nu poate pondera dreptul constituțional al 
parlamentarilor de a iniția măsuri legislative, chiar și atunci când acestea au un impact bugetar. 
Parlamentarii au obligația de a depune toate diligențele pentru a conlucra cu autoritățile și 
instituțiile publice cu expertiză în domeniul finanțelor publice pentru a identifica cele mai bune 
formule legislative. În calitatea mea de deputat, am depus toate diligențele și am dat dovadă de 
bună-credință, în încercarea de a modifica din punct de vedere formal sau de a identifica 
potențialele completări ale prezentei inițiative legislative susținute atât de Ministerul Educației, 
cât și de reprezentanții elevilor, ai părinților și ai operatorilor economici. 
 
Menționez, totodată, că legea a fost adoptată de Senat în data de 22.04.2020 și a primit raport 
favorabil de la Comisia de buget de la Senat. Mai mult, reprezentanții Guvernului în Comisiile 
de specialitate de la Camera Deputaților, care au avizat favorabil proiectul, au susținut 
oportunitatea adoptării prezentei inițiative legislative. 
 
Așadar, stimate domnule Secretar General, stimate domnule Ministru, apreciez că se impune 
rectificarea punctului de vedere al Guvernului și vă asigur de întreaga mea disponibilitate 
pentru a găsi cele mai bune soluții normative, în dorința de a sprijini investiția în educație, 
reprofesionalizarea forței de muncă și oferirea cât mai multor oportunități de studiu 
elevilor.  
 
Așadar,  
Vă solicit răspuns scris. 

Cu considerație,  

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 

                                                            
2http://www.cdep.ro/interpel/2020/i10102A.pdf 




