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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 
�

 

Bucureşti, 8 iunie 2022 
Nr. 4c- 33/36/2022 

 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
�
�

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, transmis cu adresa nr. P.L.x 128/2022 din 21 martie 2022. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 

 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

 

 

 

 

com.antreprenoriat
Original
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�

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru antreprenoriat și turism �

  
Bucureşti, 8 iunie 2022 
Nr. 4c-33/36/2022 

 
          PLx 128/2022                                                               

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 si ale at. 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru antreprenoriat și turism a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 128/2022 din 
21 martie 2022.  

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată în ședința din 14 martie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
Constituția României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
Comisiei juridică, de disciplină și imunități și Comisiei pentru tehnologia informației și 
ccomunicațiilor. 

Ordoanța de urgență a Guvernului care face obiectul proiectul de lege supus 
dezbaterii reglementează modificarea şi completarea Legii nr.346/2004. Ordoanța de 
urgență a Guvernului vizează simplificarea procesului legislativ cu privire la modalitatea 
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de realizare a testului IMM, preconizându-se, totodată, şi 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 conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentu 
antreprenoriat și turism au examinat proiectul de lege, menționat mai sus, în şedinţa din 
data de 7 iunie 2022.  

La lucrările comisiei, deputații și-au înregistrat prezenţa conform listelor de 
prezenţă.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, reprezentați 
ai Ministerului antreprenoriatului și turismului. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților un 
Raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu amendamente 
admise și amendamente respinse, prevăzute în cele două anexe care fac parte 
integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 

 
        PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

 

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 
 

 

 
    
   
 
 
             Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor
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    Anexa 1 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E�

�
Nr 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

0 1 2 3 4 

1  Titlul Legii: 

LEGE  

privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.10/2022 

pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii 

 

Nemodificat  

2  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 10 din 16 
februarie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr.162 din 17 februarie 2022. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.10 din 16 
februarie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr.162 
din 17 februarie 2022, cu 
următoarele modificări și 
completări: 
 
Comisia pentru antreprenoriat și 
turism 
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0 1 2 3 4 

3 Titlul ordonanței de urgență: 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind unele măsuri pentru 

susţinerea activităţii unor aeroporturi 
regionale în contextul crizei 

economice generate de pandemia de 
COVID-19 şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 139/2020 privind 
instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unor ajutoare de stat 

Societăţii „Compania naţională de 
transporturi aeriene române – 

TAROM” - S.A. şi Societăţii Blue Air 
Aviation - S.A. pentru compensarea 

pierderilor economice suferite în 
contextul pandemiei de COVID-19 

 

 Nemodificat  

4 Articol unic.- Legea 
nr. 346/2004 privind 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, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 Nemodificat 
 

 

  
 
 
 
 
Art. 9 (2) Principalele proiecte de acte 
normative cu impact asupra mediului de 
afaceri vor fi supuse de inițiatori, înainte 

 1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se 
introduce un nou punct, cu următorul 
cuprins: 
<<- „La articolul 9, alineatul (2) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
”(2) Principalele proiecte de acte normative, 
inclusiv propunerile legislative ale 
deputaţilor şi senatorilor, cu impact asupra 
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0 1 2 3 4 

de a fi transmise spre avizare, analizei 
Grupului pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii. 
 

mediului de afaceri vor fi supuse de inițiatori, 
înainte de a fi transmise spre avizare, analizei 
Grupului pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii.”>> 
 

5 1.La articolul 9, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
"(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 autorităţii 
administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul întreprinderilor 
mici şi mijlocii. Grupul pentru evaluarea 
impactului economic al actelor 
normative asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii este format din membrii 
desemnaţi de ministere şi alte autorităţi 
ale administraţiei publice centrale, 
camere de comerţ şi industrie, patronate 
şi organizaţii neguvernamentale de 
reprezentare a întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cadre universitare, cercetători, 
economişti şi organizaţii ale mediului 
asociativ şi sindicate." 
 

 Nemodificat 
 

 

6 2.La articolul 9, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(31), cu următorul cuprins: 
"(31) Raportul privind aplicarea Testului 
IMM conţine, în mod obligatoriu, o 
rubrică cu sarcinile administrative 
introduse pentru întreprinderile mici şi 

 Nemodificat 
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0 1 2 3 4 

mijlocii, precum şi cu cele eliminate. În 
elaborarea actului normativ cu impact 
asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, 
iniţiatorul se va asigura de respectarea 
principiului numărului constant, 
respectiv, în cazul introducerii unei 
sarcini administrative va elimina 
obligatoriu cel puţin o alta existentă." 
 

7 3.La articolul 9, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(41), cu următorul cuprins: 
"(41) Iniţiatorul actului normativ şi 
autoritatea publică centrală care asigură 
secretariatul Grupului pentru evaluarea 
impactului economic al actelor 
normative asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii au obligaţia să publice pe site-ul 
web propriu rezultatele Testului IMM, 
respectiv avizul Grupului pentru 
evaluarea impactului economic al actelor 
normative asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii, în termen de 30 de zile de la data 
primirii acestuia." 
 

 Nemodificat 
 

 

8 4.La articolul 91, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
"(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." 
 

 Nemodificat 
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0 1 2 3 4 

9 5.La articolul 91, după alineatul (4) se 
introduc două noi alineate, alineatele 
(41) şi (42), cu următorul cuprins: 
"(41) Iniţiatorul actului normativ poate 
alege, în vederea consultărilor, una dintre 
următoarele modalităţi: sondaj online, 
mese rotunde, forumuri şi consultări 
online. 
 
(42) Iniţiatorul actului normativ ţine cont 
de propunerile rezultate în urma 
consultărilor care au stat la baza aplicării 
Testului IMM, în vederea finalizării 
proiectului de act normativ." 
 

 2. La articolul unic, punctul 5, alineatul (42) 
al articolului 91 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
„(42) Iniţiatorul actului normativ preia 
propunerile rezultate în urma consultărilor care 
au stat la baza întocmirii raportului  privind 
aplicarea Testului IMM, având ca scop 
finalizarea proiectului de act normativ. În 
cazul în care nu vor fi preluate toate 
propunerile formulate în cadrul 
consultărilor, iniţiatorul actului normativ 
are obligaţia de a justifica acest lucru 
printr-o notă publicată pe site-ul propriu.” 
 

Potrivit Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, 
Pilonul III, Componenta 9, 
Reforma I, prevede în 
descrierea Jalonului nr.242 
faptul că ’’Rezultatele testului 
IMM-urilor sunt încorporate 
în propunerea legislativă 
/amendamentele legate de 
IMM-uri” . 
Astfel, în vederea îndeplinirii 
jalonului este necesară 
modificarea legislativă menită 
să simplifice şi să asigure 
transparenţa şi aplicabilitatea 
testului IMM, prin prevederea 
faptului că, iniţiatorul va lua în 
considerare pe deplin 
rezultatele testului IMM, iar în 
caz contrar va justifica printr-o 
notă. 
 

10 6.La articolul 251, după litera k2) se 
introduc două noi litere, literele k3) şi 
k4), cu următorul cuprins: 
"k3) programul pentru stimularea 
înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii 
«Start-up Nation - ROMÂNIA»; 
 
k4) 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;" 
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Anexa nr. 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr 

crt. 

Text ordonanță Amendament propus Motivaţie 

1. pentru sustinere 

2. pentru respingere 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 

1.  

 

  ____________________ 

1. După punctul 6 se introduce un 
nou punct, punctul 7, cu următorul 
cuprins: 
„7. La articolul 26, după alineatul (7) 
se introduce un nou alineat, alin.(8) cu 
următorul cuprins: 
(8) Personalul din cadrul Agenţiilor 
pentru 1MM, Atragere de Investiţii 
şi Promovare a Exportului şi cel din 
structura de specialitate din cadrul 
ministerului antreprenoriatului şi 
turismului cu atribuţii în 
implementarea programelor 
naţionale destinate finanţării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
menţionate la articolul 251, 
beneficiază de majorarea salariilor 
de bază cu 30%.„ 
 
Grupul PNL din cadrul Comisiei 
pentru antreprenoriat și turism 
 

1. Având în vedere: 
1. Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi 

Promovare a Exportului (AIMMAIPE) au fost 
înfiinţate în temeiul OUG nr. 43/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de 
investiţii şi promovare a exportului, cu modificările 
şi completările ulterioare, în vederea asigurării 
implementării eficiente a reglementărilor europene 
privind ajutoare de stat acordate prin programele de 
finanţare din fonduri guvernamentale destinate 
întreprinderilor mici, mijlocii şi îndeplinesc sarcini ce 
fac parte din activităţile de gestionare şi 
implementare a acestor programe. Astfel, anual, au 
fost date către AIMMAIPE spre implementare şi 
finanţare programe naţionale de încurajare şi de 
stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, fiecare cu procedură, condiţii şi 
termeni proprii, atât pentru accesarea alocaţiei 
financiare nerambursabile cât şi ulterioare încheierii 
contractului - de verificare şi monitorizare, activitate 
complexa ce necesită formarea unor comisii diferite 
în cadrul fiecărei agenții pentru verificarea 
administrativă şi de eligibilitate, contractare, 
contestaţii şi monitorizarea ex-post pentru o perioadă 
de minimum 3 ani. 

Camera 
Deputaților 
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AIMMAIPE sunt singurele agenţii la nivel naţional 
cu rolul de a implementa acest tip de programe în 
parteneriat cu ministerul sub egida căruia se 
desfasoara aceste activitati. 
2. Organigrama fiecărei agenţii cuprinde 26 de 
posturi din care  n-au fost ocupate niciodata mai mult 
de 18- 20 de posturi. 
Având in vedere nivelul salarizarii, posturile din 
AIMMAIPE nu prezintă atractivitate pentru piaţa 
muncii, astfel incat, la momentul organizarii de 
concursuri de recrutare se inscriu foarte putini 
candidaţi, iar mulţi dintre ei nu stau mai mult de 
cateva luni, date fiind nivelul de responsabilitate si 
volumul de munca. 
Organizarea unui concurs de recrutare dureaza in 
medie 2 luni si este asigurata tot de personalul din 
cadrul fiecărei agenţii, care, pe langa activitatile 
specifice de gestionare a programelor, trebuie sa 
studieze legislaţia de specialitate, sa pregateasca 
documente, sa formeze comisii, sa parcurga cu 
profesionalism toate etapele necesare pana la 
momentul incadrarii candidatilor admişi in structura 
agenţiilor, in condiţiile in care se deruleaza 

concomitent si alte programe in diferite etape de 
implementare. Pentru a putea face fata acestei situaţii, 
fiecărui funcţionar, pe langa atribuţiile specifice fisei 
postului i se dau si atribuţii specifice altor posturi 
vacante, cu respectarea prevederilor legale (resurse 
umane, financiar, achiziţii, administrativ, juridic 
etc.).                                                         4. Trebuie 
avut în vedere faptul ca un consilier este necesar sa 
fie pregătit timp de cateva saptamani pentru a putea 
asimila toate informaţiile necesare activarii in cadrul 
programelor derulate in agenţii. Sunt foarte putini cei 
care decid sa ramana dupa ce au ajuns la un nivel de 
cunoaştere si aplicare a procedurilor de implementare 
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a programelor, fluctuatia in rândul personalului 
reprezentând o problema constantată. 
5. Nu in ultimul rand, trebuie avut in vedere impactul 
socio-economic al 
programelor derulate prin intermediul AIMMAIPE 
de la înfiinţarea Agenţiilor până în prezent, care este 
unul semnificativ, valoarea totală a finanţărilor din 
fonduri guvernamentale acordate doar în perioada 
2018-2019 fiind de cca 2.127 mil lei pentru un număr 
de aproximativ 10 mii de beneficiari, iar pentru 
perioada 2020- 2021 valoarea finanţărilor si numărul 
beneficiarilor au crescut la cca. 7.675 mil, lei si aprox. 
90 mii de beneficiari.                   Așadar, AIMMAIPE 
sunt responsabile nu numai pentru derularea 
eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor 
financiare privind fondurile nerambursabile alocate, 
ci şi pentru activitatea complexă de punere adecvată 
în aplicare a programelor gestionate, situatie în care 
raportul atribuţii/responsabilităţi şi 
salarizarea personalului devine total inechitabil.Spre 
ilustrare, un funcţionar public incadrat cu cel mai 
mare grad de vechime in munca (peste 20 de ani) si 
cea mai inalta clasa de salarizare (consilier superior) 
are un salariu net de încadrare de 3.342 lei, la care sa 
adauga indemnizaţia de hrana de 202 lei si sporul de 
condiţii vatamatoare de 15% din salariu, dar plafonat 
la nivelul anului 2019 ( un max. de 465 lei). Trebuie 
insa, avut in vedere si faptul ca acest spor nu este 
permanent, ci doar pe perioada in care sunt 
îndeplinite condiţiile vatamatoare. In concluzie, cu 
toate sporurile incluse, un consilier superior cu 
gradaţia maxima de vechime primeşte un salariu net 
lunar de 4.009 lei, iar un consilier asistent primeste 
un salariu net lunar de 3.321lei.  
6. In derularea activităţilor menţionate la punctele de 
mai sus, personalul din cadrul Agenţiilor este 
coordonat de către structura de specialitate din cadrul 
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Ministerului care are atribuţii în implementarea 
tehnică a măsurilor de sprijin, asigurând cadrul 
normativ, configurarea sistemelor informatice 
necesare gestionării şi implementării programelor, 
gestionarea bugetelor programelor la nivel naţional, 
precum şi implicarea directă în etapele de 
implementare (înscriere, evaluare, contractare, plată 
şi monitorizare) ale programelor naționale.  
Astfel, structura de specialitate din cadrul 
Ministerului a coordonat si a asigurat elaborarea 
cadrului normativ şi instituţional, a elaborat criteriile, 
priorităţile şi procedurile necesare în vederea 
desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor 
specifice necesar pentru înscrierea la finanţare în 
ultimii doi ani a unui număr de 122.952 de aplicanţi, 
verificarea a 95.216 aplicanţi, plata a 39.492 
beneficiari cu un buget de peste 6 miliarde de lei (app. 
1,2 miliarde Euro).   Având în vedere gradul de 
încărcare foarte mare din cadrul structurii de 
specialitate şi faptul că instituţii cu atribuţii similare 
din cadrul Guvernului au un nivel de salarizare mai 
mare, personalul din structura de specialitate 
migreaza către aceste instituţii sau către instituţii cu 
un nivel salarial similar, dar cu un grad de încărcare 
şi responsabilitate mult mai mici.     
7. In ceea ce priveşte impactul bugetar asupra 
bugetului general consolidat, considerăm că acesta 
poate fi apreciat drept nesemnificativ, având în 
vedere numărul redus de personal al AIMMAIPE şi 
structurii de specialitate (281 funcţionari), din care 
datorită nivelului actual de salarizare doar 197 sunt 
ocupate 

2. respins la vot 

 

 


