
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT 

Comisia pentru buget, finanYe, activitate bancară şi piaXă de capital 

Nr. XX/!/244/ 04.05.2020 
AVIZ 
la 

propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii -1MM INVEST ROMANIA 

Comisia pentru buget, finanle, activitate bancară şi pială de capital, prin adresa 
L261/2020 a fost sesizată, în vederea intocmirii avizului, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea art.2 din Ordonanja de urgenlă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şf mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
iniXiată de Matei Constantin-Bogdan - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Valeca 
Şerban-Constantin - senator PSD; Cîtea Vasile - deputat PSD; Gerea Andrei Dominic - deputat 
AIDE 

Tn şedinYa din data de 04.05.2020, care s-a desfăşurat prin mijloace electronice, 
membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă şi au hotărât cu majoritate de voturi să 
adopte un aviz favorabil cu un amendament admis, care se regăseşte în anexa ]a prezentul 
aviz. 

Preşedinte, Secretor, 

Senator Viorel Arcaş Senator Romulus Bulacu 
j, ) 

I 
Domnului senator Daniel-Cătălin Zamfir 

Preşedinte►e Comisiei economice, industrii şi servicii 

Redactat: A. Clapan/Avizat: Cons. coord. Mihaela Spiridon 



Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piasa de capital 

Anexă la Avizul nr. XXII/244/04.05.2020 

AMENDAMENT ADMIS 

asupra 

propunerii legislative pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMANIA 

(L261/2020) 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Amendament admis Motivaţie 

1. Art. 2 

a) beneficiarul programului - operatorul economic 
care respectă prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu 
modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea 

La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

a) beneficiarul programului - operatorul economic 
care respectă prevederile prezentei ordonanţe de

urgenţă, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, 
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, 
sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

Amendament 
adoptat cu 
majoritate de 
voturi.



înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, 
Cu modificările şi completările ulterioare, după 

caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în 
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
midi şi mijlocii, Cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi structurile sportive de drept 
privat, atât cele Cu personalitate juridică, cât şi cele 
şi fără personalitate juridică, pentru programe de 
dezvoltare infrastructură şi activitate sportivă. 

6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanţi în afaceri, aprobată Cu modificări prin 
Legea nr. 301/2011, Cu modificările şi completările 
ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de 
încadrare în categoria întreprinderilor midi şi mijlocii 
prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvottării întreprinderilor midi şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi structurile sportive de drept privat, atât 
cele cu personalitate juridică, cât şi cele şi fără 

personalitate juridică, pentru programe de dezvottare 
infrastructură şi activitate sportivă. 

Autor: 

Tănczos Barna, senator UDMR 


