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Domnule pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu|ie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativd pentru modificarea §i completarea Legii 

227/2015 privind Codul fiscal, ini^iata de domnul deputat PSD loan 

Sorin Roman impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PMP, ALDE
(Bp. 486/2019).

nr.

I. Principalele reglementari

Iniliativa legislativa are ca obieet de reglementare modificarea §i 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifiicdrile si 

completdrile ulterioare, in sensul scutirii la plata impozitului pe profit, a 

impozitului/taxei pe anumite categorii de construclii §i terenuri aparfinand 

Academiei de §tiinle Agricole §i Silviee „Gheorghe lonescu §i§e§ti„ 

(ASAS) §i fimdaliilor proprii infiinlate de aceasta.



II. Observafii

1. Referitor la pet. 1 din ini^iativa legislativa prin care se propune 

completarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 227/2015, precizam 

urmatoarele:
Prin motiva|ia pentru introducerea acestor prevederi, in cuprinsul 

Expunerii de motive s-a indicat faptul ca ASAS are, potrivit legii speciale 

„statut de institu}ie de drept public §i de utilitate publicd, cu personalitate 

juridied, de consacrare §tiin}ificd §i de cercetare in domeniile 

fundamentale §i aplicative ale agriculturii, functiondnd pe acela§i 

principiu ca ale Academiei Romdne" §i respeetiv, ca face parte din 

categoria persoanelor eligibile pentru un regim special de impozitare, „pe 

baza statutului juridic §i naturii activitdtii desfd§urate in interes general 

sau comunitar, dupd caz, potrivit legilor de organizare §i func}ionare'' §i 
„m aceastd categorie fiscald se mcadreazd §i fundatia mfiinfatd de 

Academia de §tiinle Agricole §i Silvice „Gheorghe Ionescu-§i§e§ti”, in 

calitate de fondator unic, ca organizare nonprofit”.
Astfel, se indiea statutul de institutie de drept public, iar din 

perspectiva naturii juridice ar fi incidente prevederile aplicabile pentru 

institu^ia publica, reglementate de art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
227/2015, potrivit carora ,jS[u intrd sub incidenla prezentului titlu (...) 

institulia publicd, infiintatd potrivit legii, cu exceptia activUdfilor
economice desfd§urate de aceasta”./\

In acest sens, reiese ea, de§i se face o paralela cu Academia Romana 

(care, potrivit art. 13 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015, impreuna cu 

funda(iile pe care le-a infiin^at m calitate de fondator unic au calitatea de 

contribuabil platitor de impozit pe profit pentru activitatile economice 

desfa§urate), invocandu-se ea ASAS func(ioneaza pe acela§i principiu ca §i 
Academia Romana, in realitate se are in vedere, in fapt, instituirea unei 

exceplii speeiale pentru ASAS §i funda(iile proprii infiinlate de aceasta, in 

ealitate de fondator unic, in cazul carora nu s-ar lua in considerare 

activitatile economiee desfa§urate care rezulta din utilizarea terenurilor 

pentru activitati de cercetare-dezvoltare.
De altfel, fundatiile, dobandind personalitate juridiea, devin subiect 

de impunere din punct de vedere al impozitului pe profit §i astfel, dupa 

cum este reglementat in cadrul Titlului IIdin Legea nr. 227/2015, acestora 

li se aplica reguli speciale de impozitare tocmai pe considerentul ca scopul 

acestor entitafi nu este obfinerea de benefieii economiee, ci urmaresc
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desfa§urarea unor activita^i in interes general sau in interesul unor 

colectivitali locale, ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial, 
aceste organiza^ii datoreaza impozit pe profit din profitul impozabil care 

corespunde veniturilor, altele decat cele considerate venituri neimpozabile.
In contextul celor menfionate anterior, consideram necesar a se 

respecta regimul fiscal aplicabil entitafilor in cauza, respectiv plata 

impozitului pe profit pentru activitafile economice desfa§urate.
Astfel, potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 227/2015, 

impozitele §i taxele reglementate de acest act normativ, in spefa impozitul 

pe profit, se bazeaza §i pe principiul neutralitafii masurilor fiscale, in 

raport de diferitele categorii de investitori §i capitaluri, cu forma de 

proprietate, asigurand, prin nivelul impunerii, condifii egale investitorilor 

capitalului roman §i strain.
Totodata, precizam ca in cadrul Titlului II - Impozitul pe profit din 

Legea nr. 227/2015 se regasesc §i dispozifii cu privire la deduceri pentru 

cheltuielile de cercetare-dezvoltare, sens in care, la art. 20 s-a prevazut 

acordarea de stimulente fiscale, la calculul rezultatului fiscal, pentru 

activitafile de cercetare-dezvoltare.
De asemenea, prezinta relevanfa §i prevederile legale privind 

finanfarea cheltuielilor curente §i de capital ale institufiilor publice.

2. Referitor la pet. 2 §i pet. 3 din inifiativa legislativa, prin care se 

propune modificarea art. 456 alin. (1) lit. m) §i a art. 464 alin. (1) lit. p) din 

Legea nr. 227/2015, precizam urmatoarele:
Menfionam ca trimiterea de la punctul 3 din propunerea legislativa 

este eronata, referirea corecta fiind : ,JLa articolul 464 alin. (1) lit. p)... ”.
Astfel, potrivit prevederilor art. 456 alin. (1) lit. m) §i ale art. 464 

alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015, impozitul/taxa pe cladiri/teren nu se 

datoreaza pentru clMirile/terenurile Academiei Romane §i ale fundafiilor 

proprii infiinfate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu 

excepfia incaperilor/terenurilor care sunt folosite pentru activitafi 

economice.
Prin inifiativa legislativa se extinde sfera facilitafilor fiscale care sunt 

deja acordate prin Legea nr. 227/2015, la plata impozitului pe cladiri/teren 

pentru cladirile/terenurile Academiei Romane §i ale fundafiilor proprii 

infiinfate de Academia Romana, prin includerea in categoria scutirilor §i a 

cladirilor/terenurilor Academiei de §tiinfe Agricole §i Silvice „Gheorghe 

Ionescu-§i§e§tr §i a fimdafiilor infiinfate de aceasta.
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3. Potrivit art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnicd legislativd pentru elahorarea actelor normative, republicatd, cu 

modificdrile si completdrile ulterioare, „Textul legislativ trebuie sd fie 

clar, fluent §i inteligibil, fdrd diflcultdfi sintactice fl pasaje obscure sau 

echivoce. Nu se folosesc termeni cu incdrcdturd afectivd. Forma §i estetica 

exprimdrii nu trebuie sd prejudicieze stilul juridic, precizia fl calitatea 

dispoziliilor
Astfel, in raport de reglementarile expuse, in cuprinsul textului 

propus pentru art. 13 alin. (2) lit. c^), semnalam neclaritatea sintagmei „cu 

exceptia activUd/ilor economice desjd§urate, altele decdt cele rezultate din 

utilizarea terenurilor pentru activitd}i de cercetare-dezvoltare’" dat fiind 

faptul ca nu rezulta cu exactitate care sunt activitalile economice rezultate 

din utilizarea terenurilor pentru activitali de cercetare-dezvoltare. Acest 

aspect se impune cu atat mai mult cu cat, in eventualitatea in care se 

dore§te instituirea unei masuri susceptibile sa reprezinte ajutor de stat, in 

vederea analizarii compatibilitatii acesteia cu legislalia europeana in 

domeniul ajutorului de stat este necesara notiflcarea prealabila catre 

Comisia Europeana a masurii in cauza astfel cum rezulta din cuprinsul 

Ordonanfei de urgefld a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile 

na}ionale in domeniul ajutorului de stat, precum §i pentru modiflcarea fl 

completarea Legii concuren/ei nr. 21/1996.

4. Precizam ca, in masura in care, la data intrarii in vigoare a 

prezentei initiative legislative sunt afectate raporturi sau situa^ii juridice 

nascute sub vechea reglementare, dar care nu §i-au produs in intregime 

efectele pana la data intrarii in vigoare a noii reglementari, este necesara 

reglementarea unor solu^ii pentru aceste situa^ii sub forma unor dispozi|ii 

tranzitorii. Astfel, se va avea in vedere respectarea principiului 

neretroactivUd/ii legii in sensul in care reglementarile propuse nu pot sa 

vizeze facta praeterita, respectiv drepturi nascute §i stinse inainte de 

intrarea in vigoare a prezentei legi, o extindere a aplicarii dispozi^iilor 

acestei legi asupra acestor situa^ii ar echivala cu o negare a principiului 

neretroactivitd}ii legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitute.

5. Initiativa legislative genereaza un impact negativ asupra 

veniturilor bugetului de stat §i bugetelor locale §i, implicit, asupra 

bugetului general consolidat, situatie in care este necesar sa se respecte 

prevederile art. 21 din Legea responsabiHtd/ii flscal-bugetare nr. 69/2010, 
republicatd, cu modiflcdrile fl completdrile ulterioare, conform carora ,Jn
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cazurile in care se fac propuneri de acte normative care conduc la 

diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora fi§a financiard potrivit art. 
15 din Legea nr. 500/2002 privind finanfele pub lice, cu modificdrile si 

completdrile ulterioare, care trebuie sd mdeplineascd cel pufin una dintre 

urmdtoarele conditii:
a) sd aibd avizul Ministerului Finantelor Publice §i al Consiliului 

fiscal, conform cdruia impactul financiar a fost luat in calcul in prognoza 

veniturilor bugetare §i nu afecteazd tintele bugetare anuale §i pe termen 

mediu;
b) sd fie insotitd de propuneri de mdsuri de compensare a impactului 

financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare ”,
Avand in vedere ca aplicarea masurilor din propunerea legislative 

conduce la scaderea veniturilor bugetelor locale, in vederea stabilirii 

impactului financiar, consideram ca era necesar a se comunica bunurile 

(terenuri, cladiri) care formeaza patrimoniul Academiei de §tiinle Agricole 

§i Silvice „Gheorghe Ionescu-§i§e§tr.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele menfionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima.

LudovicORBAN
"Si;

PRIM-MINISTRU

SENATUL ROMANIEI
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