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                  CONFOM CU ORIGINALUL 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/50/29.03.2022 
 

PLx nr.128/2022 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea 

și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii (PLx nr.128/2022). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.145/15.02.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr.757/11.02.2022. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14.03.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2004. Proiectul vizează simplificarea procesului legislativ cu privire la modalitatea 

de realizare a testului IMM, preconizându-se, totodată, și completarea art.251, care 

enumeră programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, care se 

derulează până la 31 decembrie 2027, cu două noi programe, şi anume: programul 

pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation - ROMÂNIA” 

şi programul privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 

întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi 

agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 

lege în ședința din 29 martie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 

favorabilă a acestuia.                                                     
 

VICEPREŞEDINTE 
 

BOGDAN-GRUIA IVAN 


