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„Consiliul Economic §i Social este organ consultativ al Parlamentului §i al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiintare, organizare §i fiinctionare.” (Art. 141 din Constitufia Romdniei revizuitd)
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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modiflcarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.10/2017 pentru stimularea infiintarii 

de noi intreprinderi mid si mijiodi (b567/ll.12.2019)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i complet&*ile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modiflcarea fl completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvemului nr.10/2017 pentru stimularea mfiintdrii de noi intreprinderi mid d mijlocii 

(b567/ll.12.2019).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in §edinla 

din data de 18.02.2020, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

observafia ca se impune eliminarea Anexei nr. 1 - ''Criterii privind evaluarea on-line a planului 

de afacerr, tin^d seama de faptul ca indeplinirea anumitor criterii poate fi dificil de probat §i din 

considerentul ca este necesar ca aceasta sa fie dezbatuta cu toate p^ile interesate in cadrul 

Consiliului Consultativ pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici §i Mijlocii.
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