
 0

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 07.04.2014 

                                                  Nr.4c-3/63/2014 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 88 din 03 

martie 2014. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

      

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 Bucureşti, 07.04.2014 

                                                  Nr.4c-3/63/2014 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, transmis cu adresa nr.P.L.x. 88 din 03 martie 2014 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/63 din 
03 martie 2014. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1335/05.12.2013, avizează favorabil proiectul de lege cu observaţii şi 
propuneri, preluate de iniţiator. 
  Senatul, în  şedinţa din 24 februarie 2014, a adoptat proiectul de lege cu amendamente. 
  Comisia pentru afaceri europene, Comisie pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizele 
nr.4c-19/125/11.03.2014, nr.4c-7/102/13.03.2014, nr.PL-x 88/2014/11.03.2014, nr.4c-6/73.18.03.2014, respectiv nr.4c-
2/124/25.03.2014, au avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin actualizarea 
legislaţiei naţionale şi transpunerea unor acte normative europene în materie, respectiv: Small Business Act for Europe, 
prevăzut în Comunicarea Comisiei COM(2008)394 final, Comunicarea Comisiei Revizuirea Small Business Act, 
COM(2011)78 final şi Strategia Europa 2020. În acest sens, modificările aduse Legii nr.346/2004 se referă la introducerea în 
corpul legii a unor principii, statuate prin actele europene menţionate, care să conducă la dezvoltarea IMM – urilor. Este 
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vorba de principul „Gândiţi mai întâi la scară mică” şi principiul numărului constant. Aplicarea acestor principii se adresează 
iniţiatorilor de acte normative şi presupune ca la emiterea unor acte noi iniţiatorii să evalueze impactul acestora asupra IMM 
– urilor, iar la introducerea unei noi sarcini administrative să fie eliminată una existentă, păstrând numărul acestora constant. 
Prin proiect se reglementează atribuţiile grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra IMM – 
urilor, se prevăd, în atribuţia Guvernului şi a altor autorităţi publice, acţiuni comune pentru dezvoltarea sistemului 
educaţional privind dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, se fac precizări privind programele destinate finanţării IMM – 
urilor precum şi unele completări privind implementarea acestora. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 02 aprilie 2014 şi au 
hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise 
prevăzute în anexa nr.1 şi amendamente respinse prevăzute în anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Economiei, Departamentul 
pentru IMM – uri, Mediul de Afaceri şi Turism: domnul Florin Nicolae Jianu – ministru delegat, Ministerului Finanţelor 
Publice: domnii Ion Ghizdeanu – secretar de stat şi Marius Răduţ – consilier, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice: domnul Bogdan Dobrin – preşedinte şi Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România: domnul Ovidiu Nicolescu – preşedinte şi doamna Ana Bontea – director. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
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Anexa nr.1 
I.  A M E N D A M E N T E     A D M I S E  

 
Nr. 
crt. 

Text Lege nr.346/2004,  
cu completările şi completările ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii 
 

Nemodificat  

2.  Art.I. – Legea nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.  
 
Art.2. - În sensul prezentei legi, prin 
întreprindere se înţelege orice formă de 
organizare a unei activităţi economice şi 
autorizată potrivit legilor în vigoare să facă 
acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii 
de profit, în condiţii de concurenţă, 
respectiv: societăţi comerciale, societăţi 
cooperative, persoane fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent şi  

 
 
 
 

______________ 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.2. – În sensul prezentei legi, prin 
întreprindere se înţelege orice formă 
de organizare a unei activităţi 
economice, autorizată potrivit legilor 
în vigoare să facă activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de 
servicii, în scopul obţinerii de 
venituri, în condiţii de concurenţă, 
respectiv: societăţile reglementate de 
Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi  

 
 
Conform 
prevederilor art.77 
din Legea 
nr.46/2012, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Corelare cu 
dispoziţiile OUG 
nr.44/2008 privind 
desfăşurarea  
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0 1 2 3 4 

 asociaţii familiale autorizate  potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
 

 
 

completările ulterioare, societăţi 
cooperative, persoane fizice 
autorizate, întreprinzători titulari ai 
unei întreprinderi individuale şi 
întreprinderile familiale, autorizate 
potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare, care desfăşoară activităţi 
economice.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

activităţilor  
economice de către 
persoane fizice 
autorizate, 
întreprinderi 
individuale şi 
întreprinderi 
familiale. 
 

4. Art.42. - (1) O întreprindere autonomă este 
orice întreprindere care nu este clasificată 
ca întreprindere legată sau ca întreprindere 
parteneră, în sensul acestei legi. 
(2) O întreprindere este autonomă dacă 
deţine mai puţin de 25% din capitalul social 
sau din drepturile de vot (oricare dintre 
acestea este mai mare) în una ori în mai 
multe întreprinderi sau dacă una ori mai 
multe întreprinderi nu deţin mai mult de 
25% din capitalul social sau din drepturile 
de vot ale întreprinderii în cauză. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), 
o întreprindere este considerată autonomă, 
neavând, prin urmare, nici o întreprindere 
parteneră, chiar dacă acest prag de 25% 
este atins sau depăşit de către următoarele 
categorii de investitori, cu condiţia ca 
aceşti investitori să nu fie legaţi, în sensul 
art.44, individual sau în comun, de 
întreprinderea în cauză: 
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a) societăţi publice de investiţii, societăţi de 
capital de risc, persoane fizice sau grupuri 
de persoane fizice care realizează, conform 
declaraţiei anuale de venit, venituri 
majoritare din activitatea de investiţii în 
capital de risc (business angels) şi care 
investesc fonduri proprii în societăţi 
necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia 
totală a acestor investitori în aceeaşi 
întreprindere să nu depăşească echivalentul 
în lei a 1.250.000 euro; 
(modificat prin Legea nr.175/2006) 
b) universităţi sau centre de cercetare fără 
scop lucrativ; 
c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri 
de dezvoltare regională; 
 
 
 
d) autorităţi ale administraţiei publice 
locale, respectiv primăriile. 
(modificat prin Legea nr.175/2006) 
 
(articol introdus prin OG nr.272006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul 42 alineatul (3), litera d) va 
avea următorul cuprins: 
 
“d) autorităţi ale administraţiei publice 
locale, respectiv consiliile locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale cu un 
buget anual mai mic de echivalentul în lei 
a 10 milioane euro şi cu o populaţie mai 
mică de 5.000 de locuitori.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 42 alineatul (3), litera 
d) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 

 

2. După articolul 8 se introduce un nou 
articol, art.81, cu următorul cuprins: 
„Art.81. – (1) Pentru asigurarea unui 
mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării 
afacerilor, în procesul de elaborare a 
actelor normative care au impact asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 

Se elimină şi se preia ca pct.5. 
 

Întrucât introduce 
măsuri care vizează 
crearea unui cadru 
favorabil înfiinţării 
şi dezvoltării 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii, 
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iniţiatorii vor respecta principiul 
„Gândiţi mai întâi la scară mică”, 
precum şi principiul numărului constant. 
(2) Principiul „Gândiţi mai întâi la scară 
mică” presupune ca iniţiatorii actelor 
normative să evalueze efectele 
introducerii noii reglementări, mai întâi 
şi cu precădere, asupra activităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(3) Principiul numărului constant 
stabileşte că introducerea unor noi 
sarcini administrative (obligaţii de 
raportare/conformare) pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să 
aibă loc simultan cu eliminarea unor 
sarcini deja existente. 
(4) Evaluarea sistematică a impactului 
proiectelor de acte normative prevăzute 
la alin.(1) se face prin aplicarea Testului 
IMM. Testul IMM se efectuează de către 
iniţiatorul actului normativ, înainte de 
demararea procesului de avizare a 
acestuia, şi constă în efectuarea unui 
sondaj cu privire la potenţialele efecte 
generate în activitatea întreprinderilor 
mici şi mijlocii la introducerea noilor 
reglementări. Evaluarea rezultatelor 
Testului IMM trebuie să conducă la 
identificarea corecţiilor care se impun în 
definitivarea proiectului de act normativ. 
(5) Este obligatorie consultarea 
organizaţiilor reprezentative ale IMM – 
urilor privind conţinutul proiectelor de 

este necesar 
introducerea în 
cuprinsul 
capitolului II, 
secţiunea I, ca 
articol nou, art. 91. 
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acte normative, al analizelor de impact şi 
a Testului IMM, cu valorificarea în mod 
corespunzător a propunerilor acestora 
sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, 
documentate ce vor însoţi proiectul de act 
normativ până la adoptare.” 
 

6. Art.9. - (1) Ministerele, celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale, autorităţile administraţiei publice 
locale şi camerele de comerţ şi industrie, în 
cadrul competenţei lor, au obligaţia să 
elaboreze politici şi să asigure măsuri şi 
acţiuni menite să contribuie la protecţia 
întreprinderilor mici şi mijlocii în 
raporturile lor cu statul, în special prin 
simplificarea procedurilor administrative şi 
prin prevenirea creşterii nejustificate a 
costurilor legate de conformarea acestora 
faţă de reglementările în vigoare. 
(2) Principalele proiecte de acte normative 
cu impact asupra mediului de afaceri vor fi 
supuse de iniţiatori, înainte de a fi 
transmise spre avizare, analizei Grupului 
pentru evaluarea impactului economic al 
actelor normative asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 
(3) Grupul pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii este un 
organism consultativ, fără personalitate 
juridică, care se înfiinţează şi funcţionează 
sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru 
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Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
şi din care fac parte membrii desemnaţi de 
asociaţiile mediului de afaceri 
reprezentative pentru sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi membre 
în Consiliul Economic şi Social, cadre 
universitare, cercetători, economişti şi 
reprezentanţi ai instituţiilor iniţiatoare ale 
actelor normative respective. 
 
 
 
(4) Grupul pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii va emite 
avize consultative cu privire la proiectele de 
acte normative supuse analizei sale. 
Acestea vor fi transmise instituţiei 
iniţiatoare, însoţite de analize cost-
beneficiu şi comparaţii cu opţiunea de 
nonreglementare. 
 
 
(5) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Grupului pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative 
asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se 
aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) vor 
avea următorul cuprins: 
 
“(4) Grupul pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii analizează 
raportul privind aplicarea Testului IMM 
şi va emite aviz consultativ cu privire la 
oportunitatea aprobării proiectului de act 
normativ evaluat, care se vor trimite 
iniţiatorului, prin grija autorităţii 
administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 
(5) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Grupului pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative 
asupra întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
metodologia de elaborare şi aplicare a 
Testului IMM se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii, în termen 
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Grupului pentru 
evaluarea impactului economic al 
actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
metodologia de elaborare şi aplicare a 
Testului IMM se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii 
administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul întreprinderilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină din 
cuprins referinţa „în 
termen de 30 de 
zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei 
legi” întrucât este 
susceptibilă de 
retroactivitate, 
urmând ca referinţa 
să se preia la art.II. 
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(6) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Grupului pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative 
asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se 
aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie, în termen de două 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
 

prezentei legi.” 
 

mici şi mijlocii.” 
 
4. La articolul 9, alineatul (6) se 
abrogă. 

 
 
Regulamentul se 
modifică şi se 
completează 
conform alin.(5) şi 
art.II. 
 
 
 

7.   5. După articolul 9 se introduce un 
nou articol, articolul 91, cu 
următorul cuprins: 
„Art.91. – (1) Pentru asigurarea 
unui mediu favorabil iniţierii şi 
dezvoltării afacerilor, în procesul de 
elaborare a actelor normative care 
au impact asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii, iniţiatorii vor 
respecta principiul „Gândiţi mai 
întâi la scară mică”, precum şi 
principiul numărului constant. 
(2) Principiul „Gândiţi mai întâi la 
scară mică” presupune ca iniţiatorii 
actelor normative să evalueze 
efectele introducerii noii 
reglementări, mai întâi şi cu 
precădere, asupra activităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(3) Principiul numărului constant 
stabileşte că introducerea unor noi 
sarcini administrative (obligaţii de 
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raportare/conformare) pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii trebuie 
să aibă loc simultan cu eliminarea 
unor sarcini deja existente. 
(4) Evaluarea sistematică a 
impactului proiectelor de acte 
normative prevăzute la alin.(1) se 
face prin aplicarea Testului IMM. 
Testul IMM se efectuează de către 
iniţiatorul actului normativ, înainte 
de demararea procesului de avizare 
a acestuia, şi constă în efectuarea 
unui sondaj cu privire la 
potenţialele efecte generate în 
activitatea întreprinderilor mici şi 
mijlocii la introducerea noilor 
reglementări. Evaluarea 
rezultatelor Testului IMM trebuie 
să conducă la identificarea 
corecţiilor care se impun în 
definitivarea proiectului de act 
normativ. 
(5) Este obligatorie consultarea 
organizaţiilor reprezentative ale 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
privind conţinutul proiectelor de 
acte normative, al analizelor de 
impact şi a Testului IMM, cu 
valorificarea în mod corespunzător 
a propunerilor acestora sau 
motivarea nevalorificării poziţiei 
lor, documentate ce vor însoţi 
proiectul de act normativ până la 
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adoptare.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

8. Art.16. - (1) Guvernul, ministerele şi 
celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, precum şi 
autorităţile publice locale trebuie să 
încurajeze creşterea ponderii 
întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea 
contractelor de achiziţii publice de bunuri 
materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca 
această pondere să atingă un nivel 
comparabil cu contribuţia acestora la 
realizarea produsului intern brut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Întreprinderile mici şi mijlocii 
beneficiază de reduceri cu 50% pentru 
criteriile legate de cifra de afaceri, de 
garanţia pentru participare şi de garanţia 
de bună execuţie, cerute în achiziţiile 
publice de produse, lucrări şi servicii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La articolului 16, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) În cazul în care se subcontractează 
de către IMM – uri părţi din contractele 
de achiziţie publică, în contractele 
respective vor fi incluse prevederi privind 
termenele şi modalitatea de plată a 
subcontractanţilor, autorităţile 
contractante verificând îndeplinirea 
acestor obligaţii şi aplicând sancţiuni 
contractuale, dacă este cazul.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat (devine pct.6) 
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(3) Întreprinderile mici şi mijlocii pot 
beneficia de asistenţă tehnică pentru 
facilitarea accesului la servicii de formare 
de specialitate în domeniul achiziţiilor 
publice. 
(modificat prin OG nr.27/2006) 
(4) Întreprinderile mici şi mijlocii 
beneficiază de acces la servicii electronice 
de informare prin centrele Euro Info, 
referitoare la legislaţia în domeniu. 
(5) Întreprinderile mici şi mijlocii 
beneficiază de servicii electronice de 
informare referitoare la cererile de oferte 
prezentate în sistem electronic de către 
ofertanţi. 
 

9.  
 
SECŢIUNEA 6 
Formarea profesională  
 

5. La Capitolul II, titlul Secţiunii a 6-a va 
avea următorul cuprins: 
„SECŢIUNEA a 6-a 
Formarea profesională şi antreprenorială” 
 

Nemodificat (devine pct.7) 
 

 

10. Art.19. - (1) Guvernul şi autorităţile publice 
locale asigură, prin sume alocate de la 
bugetul de stat sau de la bugetele locale, 
precum şi prin programe susţinute de 
organisme naţionale şi internaţionale sau 
alte surse finanţarea integrală ori parţială a 
unor programe de formare profesională 
destinate întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(2) Programele de formare profesională 
prevăzute la alin.(1) vor fi realizate prin 
intermediul: 
a) Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

6. La articolul 19 alineatele (1) şi (2) , 
sintagma „programe de formare 
profesională” se înlocuieşte cu sintagma 
„programe de formare profesională şi 
antreprenorială”. 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat (devine pct.8) 
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Forţei de Muncă; 
b) instituţiilor de învăţământ de stat şi 
particular, acreditate potrivit legii; 
c) furnizorilor de formare profesională 
autorizaţi, conform legii, să desfăşoare 
activităţi de formare profesională. 
 

 
 
 
 
 
 
7. La articolul 19, după alineatul (2) se 
introduc două noi alineate, alin.(21) şi 
(22), cu următorul cuprins: 
 
„(21) Guvernul şi autorităţile publice 
competente iniţiază şi desfăşoară acţiuni 
care să asigure sprijinirea dezvoltării 
continue  a sistemului educaţional de 
promovare a culturii şi competenţelor 
antreprenoriale, prin: 
a) întărirea cooperării la nivel 
guvernamental între structurile care 
gestionează politicile de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi instituţiile 
care gestionează politica de educaţie la 
diferite niveluri, precum şi cu organizaţiile 
reprezentative ale mediului de afaceri; 
b) sprijinirea parteneriatului între mediul de 
afaceri şi sistemul educaţional în scopul 
corelării ofertei de formare profesională cu 
cererea de pe piaţa muncii, pentru a 
dezvolta strategii sistematice de formare a 
spiritului antreprenorial la toate nivelurile şi 
includerea unui capitol referitor la educaţia 
antreprenorială în strategia naţională de 
învăţare pe tot parcursul vieţii, realizată în 
parteneriat cu organizaţiile reprezentative 

 
 
 
 
 
 

9. La articolul 19, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
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ale mediului de afaceri; 
c) realizarea de programe speciale de 
formare profesională pentru femeile 
interesate să intre în afaceri şi a unor 
programe de mentorat pentru femeile 
întreprinzător în vederea creşterii 
competitivităţii antreprenoriale şi 
manageriale a acestora; 
d) organizarea de cursuri de formare 
antreprenorială; 
e) organizarea şi desfăşurarea, la nivel 
central şi local, de activităţi de cunoaştere şi 
de promovare, inclusiv prin mijloace de 
mass-media, a exemplelor de bune practici 
în domeniul antreprenoriatului, etică şi 
performanţă în afaceri, sub forma unor 
reuniuni specifice (simpozioane, conferinţe, 
forumuri, expoziţii, cluburi de discuţie, 
schimburi de experienţă, clasamente şi 
concursuri cu premii sau altele asemenea); 
f) stimularea comportamentului etic şi a 
responsabilităţii sociale în afaceri a 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(22) Ministerul Educaţiei naţionale conduce 
sistemul naţional de învăţământ, oferă 
servicii educaţionale pentru copii, tineri şi 
adulţi şi susţine activitatea de formare 
antreprenorială a acestora, prin: 
a) programe de educaţie antreprenorială; 
b) actualizarea şi îmbunătăţirea 
transparenţei calificărilor profesionale, 
validarea rezultatelor învăţării nonformale şi 
informale pentru a răspunde noilor nevoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
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ocupaţionale în raport cu piaţa muncii; 
c) crearea unor module/discipline cu 
caracter specific în cadrul programei şcolare 
care să ofere tinerilor posibilitatea 
aprofundării cunoştinţelor antreprenoriale, a 
manifestării spiritului antreprenorial în 
rândul tinerilor şi a participării la competiţii 
de profil pe baza cunoştinţelor acumulate; 
d) elaborarea, de către autorităţile publice 
centrale, ca urmare a consultării 
confederaţiilor patronale reprezentative la 
nivel naţional, a unei strategii naţionale de 
educaţie antreprenorială prin care să se 
asigure formarea antreprenorială pe tot 
parcursul vieţii.” 
 

11. Art.22. - (1) Pentru a beneficia de 
facilităţile prevăzute la art.21 alin.(1) 
trebuie să fie îndeplinite cumulativ 
următoarele: 
a) condiţiile privind transferul 
întreprinderilor mici şi mijlocii, prin 
cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, 
fondului de comerţ în cadrul aceleiaşi 
familii sau, după caz, condiţiile pentru 
transferul întreprinderilor mici şi mijlocii 
către terţi; 
 
 
 
 
b) să se asigure menţinerea în funcţiune a 
întreprinderii, cu continuarea ideilor şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La articolul 22, alineatul (1) litera b) şi 
alineatul (3) vor avea următorul cuprins: 
 
 
“b) să se asigure menţinerea în funcţiune a 
întreprinderii, cu continuarea ideilor şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. La articolul 22, litera b) a 
alineatului (1) şi alineatul (3) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
b) Nemodificat 
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practicilor comerciale şi menţinerea 
locurilor de muncă pe o perioadă de 
minimum 3 ani de la data transferului. 
(2) Facilităţile prevăzute de prezenta lege 
pentru transferul întreprinderilor mici şi 
mijlocii se acordă o singură dată în cursul 
unui an fiscal. 
(3) În cazul în care în perioada de până la 3 
ani de la transferul întreprinderilor mici şi 
mijlocii intervine încetarea activităţii 
societăţii comerciale datorată unei culpe 
grave a persoanelor cărora li s-a încredinţat 
conducerea societăţii comerciale sau 
săvârşirii unor infracţiuni de către acestea 
ori o reducere mai mare de 50% a 
numărului de personal al întreprinderii, 
societatea comercială are obligaţia 
restituirii integrale a sumelor acordate 
conform art.21. 
 

practicilor de afaceri şi menţinerea 
locurilor de muncă pe o perioadă de 
minimum 3 ani de la data transferului. 
 
 
……………… 
 
(3) În cazul în care în perioada de până la 3 
ani de la transferul întreprinderilor mici şi 
mijlocii intervine încetarea activităţii 
datorată unei culpe grave a persoanelor 
cărora li s-a încredinţat conducerea acesteia 
sau săvârşirii unor infracţiuni de către 
acestea ori o reducere mai mare de 50% a 
numărului de personal, întreprinderea are 
obligaţia restituirii integrale a sumelor 
acordate conform art.21.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 

12.  
 
 
 
Art.23. - (1) Transferul de afaceri în cazul 
persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale 
care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent se realizează în cadrul 
aceleiaşi familii, în baza declaraţiei pe 
propria răspundere a titularului autorizaţiei 
şi a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu 
titlu gratuit, în timpul vieţii titularului 
autorizaţiei şi în baza declaraţiei 

9. La articolul 23, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„Art.23. - (1) Transferul de afaceri în cazul 
persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale şi 
întreprinderilor familiale se realizează în 
cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiei 
pe propria răspundere a titularului 
autorizaţiei şi a cesionarului, în cazul 
cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul 
vieţii titularului autorizaţiei şi în baza 

11. La articolul 23, alineatul (1), 
partea introductivă a alineatului (3) 
şi alineatul (5) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
(1) Nemodificat 
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cesionarului, în cazul decesului acestuia. 
(2) Prin excepţie, în cazurile în care există 
o imposibilitate de transmitere în cadrul 
aceleiaşi familii, în scopul asigurării 
continuităţii activităţilor economice 
tradiţionale, este posibil transferul către 
terţi, în baza declaraţiei pe propria 
răspundere a titularului autorizaţiei sau 
cesionarului acestuia, după caz, şi a terţului 
care va continua activitatea economică 
autorizată a se desfăşura în mod 
independent. 
 
 
 
(3) Pentru persoanele şi asociaţiile familiale 
care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent, în scopul stimulării 
transferului, în cadrul programului prevăzut 
la art.21 se vor susţine integral cheltuielile 
cu privire la următoarele taxe şi tarife: 
 
a) taxele pentru înregistrarea de către 
primari a modificărilor autorizaţiei emise 
pentru desfăşurarea de activităţi economice 
în mod independent, constând în înlocuirea 
titularului autorizaţiei cu cesionarul, în 
baza declaraţiilor prevăzute la alin.(1) şi 
(2); 
b) taxele şi tarifele pentru operaţiunile de 
înregistrare a modificărilor autorizaţiei 
respective, efectuate de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului prin oficiile 

declaraţiei cesionarului, în cazul decesului 
acestuia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La articolul 23, partea introductivă a 
alineatului (3) va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Pentru persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, în scopul 
stimulării transferului, în cadrul 
programului prevăzut la art.21 se vor 
susţine integral cheltuielile cu privire la 
următoarele taxe şi tarife:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
 
 

(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă, 
dispoziţia a fost 
preluată în 
conţinutul 
dispoziţiei de la 
pct.11. 
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registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, tarifele pentru operaţiunile 
efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor 
registrului comerţului, precum şi tarifele 
pentru serviciile de asistenţă prestate de 
oficiile registrului comerţului. 
(4) Facilităţile prevăzute la alin.(3) se 
aplică în cazul transferului, cu condiţia 
continuării desfăşurării în mod independent 
a activităţii economice autorizate, pentru o 
perioadă de minimum 3 ani de la data 
operării transferului. 
 
 
(5) În cazul în care în perioada de până la 3 
ani intervine încetarea activităţii autorizate 
din culpa gravă a persoanei fizice autorizate 
sau a reprezentantului asociaţiei familiale 
ori datorită săvârşirii unor infracţiuni de 
către aceste persoane, persoana fizică 
autorizată sau, după caz, asociaţia familială 
are obligaţia restituirii integrale a sumelor 
acordate conform alin.(3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. La articolul 23, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
“(5) În cazul în care în perioada de până la 3 
ani intervine încetarea activităţii autorizate 
din culpa gravă a persoanei fizice autorizate 
sau a reprezentantului întreprinderii 
individuale ori a întreprinderii familiale 
sau din cauza săvârşirii unor infracţiuni de 
către aceste persoane, persoana fizică 
autorizată sau, după caz, întreprinderea 
individuală ori întreprinderea familială 
are obligaţia restituirii integrale a sumelor 
acordate conform alin.(3).” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
 

(5) Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă, 
dispoziţia a fost 
preluată în 
conţinutul 
dispoziţiei de la 
pct.11. 

13.  
 
Art.24. - Transferul în cazul persoanelor 
fizice şi asociaţiilor familiale care 
desfăşoară activităţi economice în mod 
independent se realizează în condiţiile 
legii. 

12. Articolul 24 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.24. - Transferul în cazul persoanelor 
fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale şi întreprinderilor familiale se 
realizează în condiţiile legii.” 
 

12. Articolul 24 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat 

 



 19

0 1 2 3 4 
14. Art.25. - (1) Guvernul aprobă anual 

programe de încurajare şi de stimulare a 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii pe baza programelor elaborate 
de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu 
consultarea organizaţiilor de reprezentare a 
intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii.  
(2) La nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale programele de dezvoltare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii se 
elaborează pe baza strategiei de dezvoltare 
a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 
şi a prevederilor Planului naţional de 
dezvoltare şi se aprobă de către autorităţile 
administraţiei publice locale, corespunzător 
atribuţiilor acestora, finanţându-se din 
bugetele proprii şi/sau din surse atrase. 
Autorităţile administraţiei publice locale 
sunt obligate să comunice Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie programele de 
dezvoltare a întreprinderilor mici şi 
mijlocii, elaborate şi aprobate la nivelul 
acestora. 
(3) Guvernul, organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi 
autorităţile locale acordă sprijin 
întreprinderilor mici şi mijlocii prin: 
a) facilitarea accesului la finanţare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii prin 
elaborarea şi implementarea de instrumente 
şi scheme financiare de tipul: 
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- alocaţii financiare nerambursabile, 
acordate întreprinzătorilor la înfiinţarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea 
completării capitalului necesar pentru 
iniţierea afacerii; 
- ajutoare financiare nerambursabile, 
acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 
pentru realizarea investiţiilor în sectorul 
productiv şi servicii; 
 
 
 
 
- constituirea de fonduri de garantare, 
fonduri de investiţii şi capital de risc în 
sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii; 
 
- scheme de creditare cu dobândă redusă; 
- alte scheme şi instrumente financiare; 
b) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor 
mici şi mijlocii la finanţare, prin acordarea 
de sprijin financiar şi asistenţă pentru 
dezvoltarea sistemelor moderne de 
finanţare, asigurarea fundamentelor 
informaţionale necesare în vederea 
elaborării de proiecte viabile de către 
întreprinzători; 
 
 
 
c) promovarea investiţiilor străine la nivelul 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 
d) asigurarea resurselor financiare pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. La articolul 25 alineatul (3) litera a) 
liniuţa a 3-a şi litera b) vor avea 
următorul cuprins: 
 
“- constituirea de fonduri de garantare, 
fonduri de contragarantare, fonduri de 
investiţii şi capital de risc în sprijinul 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 
…………. 
 
b) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor 
mici şi mijlocii la finanţare, prin acordarea 
de sprijin financiar şi asistenţă pentru 
dezvoltarea sistemelor moderne de 
finanţare, asigurarea fundamentelor 
informaţionale necesare în vederea 
elaborării de proiecte viabile de către 
întreprinzători, precum şi stimulente 
pentru crearea de locuri de muncă, 
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii;” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. La articolul 25 alineatul (3), 
liniuţa a 3-a a literei a) şi litera b) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
- Nemodificat 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat 
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cofinanţarea şi utilizarea eficientă a 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
Europene şi a altor donatori interni şi 
internaţionali, amplificarea participării 
întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti la 
programe comunitare pe baza principiului 
transparenţei şi îmbunătăţirea ofertei de 
servicii pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii în vederea creşterii performanţelor 
acestora în afaceri; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. La articolul 25 alineatul (3), după 
litera d) se introduce o nouă literă, lit.d1), 
cu următorul cuprins: 
 
„d1) facilitarea accesului IMM – urilor la 
fondurile structurale, pentru ca acestea să 
furnizeze doar o singură dată datele 
necesare, precum şi valorificarea bunelor 
practici din Uniunea Europeană, prin 
proiectarea şi implementarea, din fondurile 
structurale, a unor programe speciale 
destinate IMM – urilor de tipul: 
 
 
 
- fondul special de microfinanţare a IMM – 
urilor axat pe dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, inovare de vârf şi 
introducerea noilor tehnologii; 
 
- programe speciale de cercetare, dezvoltare 
şi consultanţă privind managementul, 
marketingul, networkingul, investiţiile în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. La articolul 25 alineatul (3), 
după litera d) se introduc două noi 
litere, literele d1) şi d2), cu 
următorul cuprins: 
„d1) facilitarea accesului 
întreprinderilor mici şi mijlocii la 
fonduri externe nerambursabile, 
pentru ca acestea să furnizeze doar o 
singură dată datele necesare, precum 
şi valorificarea bunelor practici din 
Uniunea Europeană, prin proiectarea 
şi implementarea, din fonduri externe 
nerambursabile, a unor programe 
destinate întreprinderilor mici şi 
mijlocii de tipul: 
- fond de microfinanţare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii axat 
pe dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, inovare de vârf şi 
introducerea noilor tehnologii; 
- programe de cercetare, dezvoltare şi 
consultanţă privind managementul, 
marketingul, networkingul, investiţiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem 
reformularea art. 
25 alin. 3 lit. d1 

astfel: 
a) eliminarea 
„programului 
naţional pentru 
crearea unei baze 
naţionale de 
informaţii.....”- 
liniuţa a 3-a- având 
in vedere 
observaţiile 
Comisiei pentru 
Afaceri Europene; 
b) înlocuirea 
sintagmei 
„fondurilor 
structurale” cu 
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IMM – uri, în vederea furnizării de soluţii 
pragmatice pentru creşterea funcţionalităţii 
şi performanţelor firmelor pe piaţa internă şi 
internaţională;  
 
 
- program pentru crearea unei baze 
naţionale de informaţii şi cunoştinţe în 
care, în mod obligatoriu, să se 
înregistreze toate contractele de cercetare 
ştiinţifică finanţate de către stat şi/sau din 
fonduri europene, rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice efectuate şi punerea lor la 
dispoziţia IMM – urilor din România, în 
mod gratuit; 
- fond special pentru cofinanţarea realizării 
de produse ecologice; 
- fond special pentru minigranturi pentru 
microîntreprinderi; 
- program pentru organizarea, în fiecare 
regiune a ţării, a unor clustere inovative, 
focalizate pe produse pentru export, 
finanţate din fonduri europene, care să 
valorifice potenţialul şi condiţiile specifice 
fiecărei zone; 
- fond special „venture capital”, în vederea 
finanţării înfiinţării de start-up – uri 
inovative.” 
 
 
 
 
 

în întreprinderi mici şi mijlocii, în 
vederea furnizării de soluţii 
pragmatice pentru creşterea 
funcţionalităţii şi performanţelor 
firmelor pe piaţa internă şi 
internaţională; 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- fond pentru cofinanţarea realizării de 
produse ecologice; 
- fond pentru minigranturi pentru 
microîntreprinderi; 
- program pentru organizarea, în 
fiecare regiune a ţării, a unor clustere 
inovative, focalizate pe produse pentru 
export, finanţate din fonduri europene, 
care să valorifice potenţialul şi 
condiţiile specifice fiecărei zone; 
- fond „capital de risc”, în vederea 
finanţării înfiinţării de start-up – uri 
inovative. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
d2) în aplicarea programelor 
destinate întreprinderilor mici şi 

aceea de „ fonduri 
externe 
nerambursabile” 
precum si 
eliminarea din 
cuvântului 
„special” din 
formularea „fond 
special pentru.....” 
având in vedere 
observaţiile 
Ministerului de 
Finanţe, pentru a se 
realiza corelarea cu 
dispoziţiile Legii 
nr.500/2002 privind 
finanţele publice. 
 
Precizarea propusă 
răspunde 
implementării 
principiilor VII, 
VIII şi IX sin Small 
Bussines Act 
precum şi 
priorităţilor 
naţionale 
identificate în 
proiectul Acordului 
de parteneriat 2014 
– 2020. 
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e) facilitarea accesului la servicii de 
informare, instruire, consultanţă, consiliere 
şi asistenţă tehnică pentru potenţialii 
întreprinzători care iniţiază o afacere, 
pentru întreprinderile nou-înfiinţate şi 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
existente, potrivit nevoilor acestora; 
f) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor 
mici şi mijlocii la informaţii despre piaţă şi 
servicii de marketing, financiare şi 
informatice; 
g) elaborarea şi publicarea de studii, 
anchete statistice, materiale informative şi 
alte lucrări necesare desfăşurării activităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 
h) facilitarea promovării produselor şi 
serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii 
pe piaţa internă şi externă, inclusiv prin 
ajutoare financiare pentru efectuarea de 
studii de piaţă, realizarea de materiale 
informative, de reclamă şi publicitate, 
participarea la târguri, expoziţii şi la alte 
asemenea tipuri de manifestări, în ţară sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mijlocii prevăzute la lit.d1), se va 
acorda prioritate de finanţare 
programelor de minigranturi 
pentru microîntreprinderi, celor ce 
finanţează produse ecologice sau 
care aparţin afacerilor de mediu şi 
produselor sau serviciilor 
inovative;” 
 
Comisia pentru afaceri europene 
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în străinătate; 
i) dezvoltarea cooperării interne şi 
internaţionale şi stimularea creării 
parteneriatelor de afaceri în domenii de 
interes pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii; 
j) sprijinirea şi stimularea activităţii de 
cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer 
tehnologic; 
k) stimularea accesului întreprinderilor 
mici şi mijlocii la comerţul electronic, prin 
sprijinirea acestora în consolidarea 
capacităţii lor tehnologice informaţionale, 
în scopul promovării afacerilor prin 
intermediul mijloacelor electronice; 
l) sprijinirea întreprinderilor mici şi 
mijlocii pentru îmbunătăţirea calităţii 
produselor şi serviciilor şi pentru 
introducerea sistemelor de standardizare şi 
certificare a calităţii conform normelor 
Uniunii Europene; 
m) sprijinirea centrelor de consultanţă şi 
management al informaţiilor, a 
organizaţiilor de reprezentare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
organizaţiilor înfiinţate în scopul sprijinirii 
dezvoltării sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii, la nivel regional şi naţional, prin 
creşterea potenţialului lor instituţional, 
material şi uman, în vederea diversificării, 
specializării şi perfecţionării activităţilor pe 
care acestea le desfăşoară, pentru 
îmbunătăţirea climatului de afaceri, 
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stimularea creării de noi întreprinderi mici 
şi mijlocii şi sprijinirea dezvoltării 
acestora; 
n) alte obiective şi măsuri cuprinse în 
programele aprobate de Guvern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În vederea dezbaterii situaţiei sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii se 
înfiinţează Comitetul consultativ pentru 
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, 
alcătuit din reprezentanţi ai Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie, reprezentanţi din 
partea camerelor de comerţ şi industrie, ai 
patronatelor întreprinderilor mici şi 
mijlocii, ai organizaţiilor 
neguvernamentale, ai organelor de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale, precum şi ai autorităţilor publice 
locale. Acest comitet are rol consultativ în 

 
 
 
 
 
15. La articolul 25, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin.(31), cu 
următorul cuprins: 
„(31) Pe site – ul autorităţii publice cu 
competenţe în domeniu vor fi publicate în 
mod centralizat ţi actualizate permanent, 
informaţii privind toate programele şi 
măsurile de susţinere aplicabile IMM – 
urilor, inclusiv cele finanţate din fonduri 
structurale, pentru a asigura accesul facil 
la informaţii privind conţinutul, 
condiţiile, procedurile, termenele şi 
celelalte aspecte importante privind 
fiecare măsură în parte.” 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
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aprobarea programelor şi a măsurilor de 
stimulare a înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(5) Secretariatul acestui comitet va 
funcţiona în cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie şi va fi finanţat din bugetul 
alocat acesteia. 
(6) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comitetului consultativ 
pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 
 

15.  16. După articolul 25 se introduce un nou 
articol, art.251, cu următorul cuprins: 
„Art.251. – Programele naţionale 
destinate finanţării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, care se derulează de către 
autoritatea publică centrală cu atribuţii 
în domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii până în anul 2020, conform 
procedurilor de implementare aprobate 
în fiecare an prin ordin al conducătorului 
acesteia, publicat în Monitorul Oficial, 
sunt: 
a) Programul naţional multianual pentru 
dezvoltarea antreprenoriatului în rândul 
femeilor din sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii; 
b) Programul pentru dezvoltarea 
abilităţilor antreprenoriale în rândul 

Nemodificat 
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tinerilor şi facilitarea accesului acestora 
la finanţare START; 
c) Programul naţional multianual de 
înfiinţare şi dezvoltare de includere 
tehnologice şi de afaceri; 
d) Programul pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor din sfera 
economiei sociale; 
e) Programul pentru transferul 
afacerilor; 
f) Programul naţional multianual de 
microindustrializare; 
g) Programul de dezvoltare a activităţilor 
de comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă; 
h) Programul naţional multianual pentru 
susţinerea meşteşugurilor şi 
artizanatului; 
i) Programul naţional multianual pentru 
stimularea creării, dezvoltării şi 
promovării brandurilor sectoriale şi 
subsectoriale; 
j) Programul naţional multianual pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii în mediul rural; 
k) Programul de stimulare a cercetării-
dezvoltării şi inovării în rândul 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 
l) alte programe naţionale pentru IMM, 
aprobate în condiţiile legi.” 
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16.  

 
 
Art.26. - (1) Anual, prin legea bugetului de 
stat se alocă fonduri în valoare de 0,4% din 
PIB pentru finanţarea programelor de 
dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a 
înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere 
a dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute 
în Strategia guvernamentală pentru 
susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, pentru perioada 2009-2013. 
(modificat prin Legea nr.175/2009) 
 
 
 
 
(2) Sumele alocate pentru sprijinirea 
înfiinţării de întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
vor fi evidenţiate şi urmărite în mod distinct 
în bugetul de stat şi în bugetele locale. 
(3) Programele de dezvoltare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de 
la bugetul de stat prin intermediul Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie, vor fi derulate direct 
sau prin intermediul organizaţiilor ori 
instituţiilor de drept privat. Selectarea 
organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat 
se face cu respectarea reglementărilor în 
vigoare privind achiziţiile publice. Între 

17. La articolul 26, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.26. - (1) Anual, prin legea bugetului de 
stat se alocă fonduri în valoare de 0,4% din 
PIB pentru finanţarea programelor de 
dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a 
înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere 
a dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute 
în Strategia guvernamentală pentru 
susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii.” 
 

17. La articolul 26, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.26. - (1) Anual, prin legea 
bugetului de stat se alocă fonduri în 
valoare de 0,4% din PIB, fonduri 
europene şi fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea 
programelor de dezvoltare şi a 
măsurilor de sprijinire a înfiinţării de 
noi întreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, la nivel naţional şi local, 
prevăzute în Strategia guvernamentală 
pentru susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii.” 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reformularea alin. 
1 al art. 26 in sensul 
diversificării 
surselor de 
finanţare pentru 
programele 
destinate IMM-
urilor. 
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câştigătorul desemnat conform procedurii 
de achiziţie publică şi Agenţia Naţională 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie se încheie un contract de prestări 
de servicii în baza căruia se va trece la 
derularea programului respectiv. 
(4) Plafoanele de cheltuieli aferente 
serviciilor de redactare a programelor de 
dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, 
serviciilor de conducere a programelor şi 
cele complementare acestora, de 
monitorizare, evaluare şi control, vor fi 
stabilite la aprobarea bugetului fiecărui 
program, dar nu mai mult de 10% din 
valoarea sumelor alocate pentru programul 
propriu-zis. 
(5) Sumele alocate potrivit prezentului 
articol pot fi utilizate şi pentru acoperirea 
unor cheltuieli proprii de funcţionare ale 
ordonatorilor de credite, numai în măsura în 
care activităţile acestora, consacrate 
stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi 
cheltuielile proprii aferente pot fi 
evidenţiate şi urmărite distinct. 
(abrogat prin OG nr.94/2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. La articolul 26, după alineatul 
(5) introduc patru noi alineate, 
alin.(6) – (9), cu următorul cuprins: 
„(6) Fondurile de sprijinire a 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
stabilite în conformitate cu alin.(1) 
se alocă cu prioritate programelor 
prevăzute la art.251. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este necesar ca 
fondurile 
disponibile să fie 
alocate 
preponderent şi fără 
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(7) Programelor prevăzute la art.251 
lit.f) şi k)  li se va aloca în mod 
obligatoriu un procent de cel puţin 
20% din fondurile disponibile, 
stabilite în conformitate cu alin.(1). 
(8) Pentru cofinanţarea participării 
întreprinderilor mici şi mijlocii la 
programele operaţionale sectoriale 
şi alte programe finanţate din 
fonduri ale Uniunii Europene, acolo 
unde este aplicabil, se înfiinţează 
Fondul de sprijinire a 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
pentru cofinanţarea proiectelor 
europene, cu respectarea normelor 
în vigoare privind ajutorul de stat. 
(9) Ministerele şi alte autorităţi 
publice centrale şi locale au 
obligaţia de a înfiinţa fonduri 
specifice domeniului lor de 
responsabilitate, destinate 
confinanţării întreprinderilor şi mi 
mijlocii şi organizaţii non-
guvernamentale pentru participarea 
la programe europene, din surse 
bugetare şi extrabugetare. Aceste 
fonduri nu vor fi cuprinse în 
procentul stabilit de alin.(1).” 
 
Comisia pentru afaceri europene 
 

echivoc direct 
IMM, pentru 
nevoile acestora, 
nevoi identificate în 
textul legii prin 
art.251.  
Programul de 
microindustrializare 
(litera f) şi 
programul de 
cercetare dezvoltare 
(litera k) sunt 
prioritare pentru a 
asigura orientarea 
cercetării ştiinţifice 
către nevoile de 
reale de piaţă (şi 
implicit diminuarea  
cercetării "de 
curiozitate 
scolastică"), 
prioritate 
identificată în 
proiectul de Acord 
de parteneriat cu 
Uniunea Europeană 
2014-2020 - 
pag.25. 
 

17. Art.262. - (1) Ajutoarele financiare 
nerambursabile acordate pentru realizarea 
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investiţiilor în sectorul producţie şi servicii, 
prevăzute la art.25 alin.(3) lit.a), se 
derulează prin intermediul organizaţiilor 
ori instituţiilor de drept privat. 
(2) Organizaţiile ori instituţiile de drept 
privat se selecţionează cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind 
achiziţiile publice. 
 
 
 
(3) Organizaţiile ori instituţiile publice de 
drept privat selecţionate au calitatea de 
agenţii de implementare a ajutoarelor 
acordate, pentru a căror derulare încheie 
contracte cu Ministerul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, 
Turism şi Profesii Liberale, denumit în 
continuare MIMMCTPL. 
(4) Sumele neutilizate la finele fiecărui an, 
angajate de MIMMCTPL cu agenţiile de 
implementare şi evidenţiate în conturile 
acestora, se reportează în anul următor şi se 
utilizează pentru acoperirea obligaţiilor care 
decurg din contractele de credit încheiate 
între agenţiile de implementare şi 
beneficiarii ajutoarelor financiare 
nerambursabile, în limitele sumelor 
prevăzute în contractele încheiate între 
MIMMCTPL şi agenţiile de implementare. 
(articol introdus prin OUG nr.139/2007) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
18. La articolul 262, alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
“(3) Organizaţiile ori instituţiile publice de 
drept privat selecţionate au calitatea de 
agenţii de implementare a ajutoarelor 
acordate, pentru a căror derulare încheie 
contracte cu autoritatea administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. La articolul 262, alineatele (3) şi 
(4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Sumele neutilizate la finele 
fiecărui an, angajate de autoritatea 
administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii cu 
agenţiile de implementare şi 
evidenţiate în conturile acestora, se 
reportează în anul următor şi se 
utilizează pentru acoperirea 
obligaţiilor care decurg din contractele 
de credit încheiate între agenţiile de 
implementare şi beneficiarii 
ajutoarelor financiare nerambursabile, 
în limitele sumelor prevăzute în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schimbarea 
denumirii 
instituţiei. 
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contractele încheiate între autoritatea 
administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
agenţiile de implementare.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

18.  
 
Art.27. - Facilităţile de natura ajutorului de 
stat, prevăzute de prezenta lege, se vor 
acorda cu respectarea prevederilor legale 
în domeniul ajutorului de stat, după 
autorizarea acestora de Consiliul 
Concurenţei. 
 

19. Articolul 27 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.27. - Facilităţile de natura ajutorului de 
stat, prevăzute de prezenta lege, se vor 
acorda prin intermediul unor scheme de 
ajutor de stat sau de ajutor de minimis 
elaborate şi implementate în concordanţă 
cu legislaţia Uniunii Europene şi 
naţionale în domeniul ajutorului de stat.” 
 

20. Articolul 27 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat 

 

19.  20. În tot cuprinsul legii, sintagma 
„preşedintele autorităţii administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii” se 
înlocuieşte cu sintagma „conducătorul 
autorităţii administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii”. 
 

21. În tot cuprinsul legii, sintagma 
„preşedintele autorităţii 
administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul întreprinderilor 
mici şi mijlocii” se înlocuieşte cu 
sintagma „conducătorul autorităţii 
administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul întreprinderilor 
mici şi mijlocii”, iar sintagma 
„Agenţia Naţională pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie” se înlocuieşte cu 
sintagma „autoritatea administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în 
domeniul întreprinderilor mici şi 

Schimbarea 
denumirii instituţiei 
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mijlocii”. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

20.   Art.II. – În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
conducătorul autorităţii administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în 
domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii modifică şi completează, 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Grupului pentru 
evaluarea impactului economic al 
actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie nr.240/2004, cu 
modificările ulterioare, în mod 
corespunzător modificărilor şi 
completărilor dispuse prin prezenta 
lege. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare care a 
fost adoptat prin 
Ordinul 
nr.240/2004 trebuie 
completat şi 
modificat cu 
prevederile din 
prezenta lege. 

21.  Art.II. – Legea nr.346/2004 stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.681 din 29 iulie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, 
se va republica în Monitorul Oficial al 

Nemodificat (devine art.III.) 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 



 34

0 1 2 3 4 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
 
 
 
 

Anexa nr.2 
 

II.  A M E N D A M E N T E      R E S P I N S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.346/2004,  
cu completările şi completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/ 
Autorul 

Motivaţia susţinerii/ 
Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
1  

 
Art.2. - În sensul prezentei legi, prin 
întreprindere se înţelege orice formă 
de organizare a unei activităţi 
economice şi autorizată potrivit 
legilor în vigoare să facă acte şi 
fapte de comerţ, în scopul  
obţinerii de profit, în condiţii de 
concurenţă, respectiv: societăţi 
comerciale, societăţi cooperative, 
persoane fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod 
independent şi asociaţii familiale 
autorizate  potrivit dispoziţiilor  

 
 
 
 

_________ 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.2. - În sensul prezentei legi, prin 
întreprindere se înţelege orice formă de 
organizare a unei activităţi economice, 
indiferent de forma sa juridică, 
respectiv: societăţi comerciale, societăţi 
cooperative, asociaţii şi fundaţii, 
cooperativele agricole şi societăţile 
agricole, persoane fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent 
şi asociaţii familiale autorizate  potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare 
 
Dep.Cristina Nichita – PSD 

Motivaţia susţinerii: 
1. Forma juridică 
Conform acestei definiţii, întreprinderi 
nu pot fi decât acele formă de 
organizare a unei activităţi economice 
care au scopul de a obţine profit, 
limitând aceste forme la societăţi 
comerciale, societăţi cooperative, 
persoane fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent 
şi asociaţii familiale autorizate.  
Această definiţie nu este în concordanţă 
cu Recomandarea Comisiei Europene 
2003/361/EC care menţionează că o 
întreprindere este orice formă de  
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 legale în vigoare.   organizare a unei activităţi 

economice, indiferent de forma sa 
juridică, incluzându-se astfel şi 
persoanele care lucrează pe cont 
propriu şi afacerile de familie 
implicate in activităţi de meşteşugărie 
sau de alt tip, precum şi asociaţiile 
angajate în mod regulat in activităţi 
economice. 
2.  Scopul  activității  economiceConform 
Codului Fiscal,  art.127. Activitatea 
economică se referă la: 
(2) În sensul prezentului titlu, 
activităţile economice cuprind 
activităţile producătorilor, 
comercianţilor sau prestatorilor de 
servicii, inclusiv activităţile extractive, 
agricole şi activităţile profesiilor libere 
sau asimilate acestora. De asemenea, 
constituie activitate economică 
exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul obţinerii de 
venituri cu caracter de continuitate. 
Astfel, considerăm că definirea 
întreprinderii cuprinsă în art.2 al Legii 
nr.346/2004 nu ar trebui să facă 
referinţă explicită la obţinerea de 
profit, ci la activitatea economică. 
Motivaţia respingerii: 
Articolul a fost corelat prin 
amendamentul admis cu prevederilor 
art.77 din Legea nr.46/2012, cu 
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modificările şi completările ulterioare şi 
dispoziţiile OUG nr.44/2008  privind 
desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 
                                      Iulian Iancu                                         Istvan Antal 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Patricia Robe 
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