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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, vă 

înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obţinute 
exclusiv prin mijloace proprii, transmis cu adresa PLx. 364 din 31 mai 2010 şi înregistrat 
cu nr.4c-3/172 din 1 iunie 2010 respectiv 24/421 din 1 iunie 2010. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  

 
 

 
 

 
               PREŞEDINTE,                                                                     PREŞEDINTE, 

 
             Nini SĂPUNARU                                                                    Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obţinute 

 exclusiv prin mijloace proprii 
 
   În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse 
obţinute exclusiv prin mijloace proprii, transmis cu adresa PLx.364 din 31 mai 2010. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat acest proiect de lege în şedinţa 
din 26 mai  2010. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii. 

Prezentul act normativ vine în ajutorul microîntreprinderilor ce au ca obiect de activitate 
primirea turistică şi serviciile agroalimentare, propunându-se şi o relaxare fiscală prin scutirea 
de impozite şi o reducere a TVA. Se propune astfel, valorificarea produselor tradiţionale 
obţinute în gospodăria proprie, consumul lor pe plan local, crearea unui mediu rural mai 
atractiv pentru familii tinere care îşi vor putea valorifica o proprietate la sat cu potenţial turistic, 
atragerea fondurilor europene. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege cu unele observaţii şi 
propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 196 din 8 martie 2010. 

Guvernul prin punctul său de vedere transmis cu adresa nr. 1042/19.04.2010,  susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii amendamentelor de la punctul II. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de Lege, aviz  transmis 
cu adresa nr. 321/28.09.2010. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil proiectul de Lege, aviz 
transmis cu adresa nr. PL.x 364/08.06.2010 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a 
transmis un Preraport la proiectul de lege, transmis cu nr. 24/651/07.10.2010. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au dezbătut 
proiectul de Lege în data de 7 octombrie 2010, şedinţă la care au fost prezenţi 26 de deputaţi, 
din totalul de 27 de membri ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la dezbateri a participat ca invitat domnul Barna Tanczos, Secretar de Stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea proiectului de 
Lege, din următoarele considerente: 

- în materie fiscală dispoziţiile Codului fiscal prevalează asupra oricăror prevederi 
de acte normative; 

- în subsidiar în domeniul TVA art.152 din Codul fiscal reglementează, un regim 
special de scutire, pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală, 
declarată sau realizată, este inferioară unui plafon de 35.000 euro, indiferent de 
obiectul lor de activitate.   

După mai multe dezbateri din diferite şedinţe, membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii au examinat propunerea legislativă, avizele, punctul de vedere al Guvernului şi 
Preraportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în 
şedinţa din 02 octombrie 2013 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea acestei iniţiative legislative. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi din totalul de 32 de deputaţi membri 
ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la şedinţa comisiei au participat invitaţi de la Ministerul Finanţelor Publice – 
doamna Tănase Daniela şi domnul Brăgaru Mihai. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU                          
PREŞEDINTE 
Iulian IANCU 

 
SECRETAR, 

Costel ŞOPTICĂ 
SECRETAR, 

 Istvan ANTAL 
 
 

Consilier parlamentar,                                                                                                           Consilier parlamentar, 
                dr. Gabriela Ciurea                                                                                                                   Viorica Petraşcu 
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