
 

 

 
SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din 
zilele de 15 şi 16.09.1998 

 
 

  Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele Comisiei - 
deputat Iuliu Vida. 
  Comisia şi-a desfăşurat lucrările în comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
  A fost adoptată, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
  Pentru 15 septembrie 1998 
 
  1. Continuarea dezbaterii propunerilor legislative privind 
stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
       Capitolele: 
  - Stimularea exportului-sunt invitaţi reprezentanţii Ministerului 
Industriilor şi Comerţului; 
  - Accesul la cercetare, tehnologie, brevete de invenţii, realizări 
tehnice - participă reprezentanţii Ministerului Cercetării şi Tehnologiei şi 
OSIM. 
 
  Pentru 16 septembrie 1998 
 
  1. Continuarea dezbaterii propunerilor legislative privind 
stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 
  - La partea I-a a lucrărilor este invitat să participe ministrul secretar 
de stat în Ministerul Finanţelor-domnul Dan Ruşanu, pentru definitivarea 
problemelor legate de facilităţi fiscale şi financiare; 
  - La partea a II-a, finalizarea dezbaterilor. 
 

Şedinţa din 15 septembrie 1998 
  Au participat ca invitaţi: 
  - Flor Pomponiu-director general al Direcţiei Generale a IMM din 
           Ministerul Industriilor şi Comerţului 
  - Popescu Sorin-director general al Departamentului Relaţii Econo- 
           mice Internaţionale din Ministerul Industriilor şi 
           Comerţului 
  - Haiduc Ioan-şef serviciu în Departamentul Relaţii Economice 
       Internaţionale din Ministerul Industriilor şi 
Comerţu- 
        lui 
  - Mamulea Ştefan-director în Consiliul Reformei 
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  -  Ene Horia - ministrul Cercetării şi Tehnologiei 
  - Alice Postăvaru-consilier juridic OSIM. 
  Preşedintele Comisiei a solicitat reprezentanţilor MIC să prezinte 
aspecte legate de activitate de export şi în special de accesul IMM la aceste 
activităţi. In baza prezentărilor făcute, membrii Comisiei au pus o serie de 
întrebări privind reglementarea garanţiilor pentru export prin Eximbanc; 
asigurarea pentru riscul de neplată; legătura dintre facilităţiloe pentru export şi 
introducerea suprataxei de 3%; dacă la participarea la misiunile economice este 
consultată şi asociaţia patronilor; introducerea primei de expert, etc., întrebări 
care au constituit baza discutării introducerii unor articole, în proiectul de Lege. 
  Preşedintele Comisiei a solicitat MIC să prezinte un material scris 
care să conţină obiectul de activitate al Direcţiei pentru IMM din MIC. 
  La Capitolul privind accesul IMM la cercetare, tehnologie, brevete 
de invenţii, ministrul Cercetării şi Tehnologiei şi reprezentanţii OSIM, au 
elucidat o serie de întrebări puse de cei prezenţi. 
  S-a propus ca IMM - care au ca obiect de activitate - cercetarea - să 
primească o cotă din fondurile Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. 
  Comisia, la finalul şedinţei din 15.09.1998, a discutat articolele de 
la secţiunile parcurse şi care au primit un vot de principiu. 
  La şedinţa din 16 sept. 1998, au participat ca invitaţi: 
  - reprezentanţii Camerei de Comerţ a României: 
   - domnul Aurel Weiner-vicepreşedinte 
   - doamna Cornelia Rotaru-director general 
  - reprezentanţii Ministerului Reformei şi Consiliului pentru 
Reformă: 
   - domnul Ioan Mureşan-ministru 
   - domnul Ştefan Mamulea-director  
  - reprezentanţii Ministerului Finanţelor: 
   - domnul Ioan Busuioc-dir. general Direcţia Impozite 
   - doamna Liliana Stoian-şef serviciu 
   - doamna Aurica Stancu-şef serviciu 
  Reprezentanţii Camerei de Comerţ au prezentat activitatea 
birourilor de asistenţă pentru IMM, înfiinţate conform HG nr. 941/1995. In baza 
acestei prezentări, deputaţii au pus o serie de întrebări legate de cadru legislativ, 
avantaje financiare dacă IMM apelează la asistenţa Camerei de Comerţ, 
facilităţi suplimentare; creditarea taxelor de înfiinţare a IMM - cu plata în rate 
după un an de funcţionare, întrebări ce au suscitat ample dezbateri. 
  Preşedintele Comisiei a solicitat Camerei de Comerţ, să prezinte un 
material cu simplificarea procedurilor legate de înfiinţarea IMM în care să se 
aibă în vedere reducerea taxelor de înfiinţare cu 25%. 
  La Capitolul - Facilităţi fiscale acordate IMM, reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor au răspuns numeroaselor probleme ridicate de membrii 
Comisiei. 
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  S-a solicitat Direcţiei de impozite directe din Ministerul Finanţelor, 
să prezinte un text din care să rezulte aspecte legate de: impozitarea forfetară pe 
venituri; scutirea de impozit pe profit pentru partea investită; plata impozitului 
pe profit să fie făcută la încasarea facturii. 
  Din totalul de 28 deputaţi, membrii ai Comisiei a absentat Sorin 
Dimitriu - membru PNŢCD. 
  Continuarea dezbaterilor se va face în şedinţa Comisiei din 
săptămâna următoare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
             Iuliu Vida                   SECRETAR, 
                                             Leonard Cazan 
                        Experţi: 
                                                                                                Elena Tudor 
                                                                                                Ştefan Condeescu 
 
 
 


