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referitor la propunerea legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a 

întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile 

de preţuri şi tarife la energie, gaze şi combustibil (b430/23.09.2021) 

În  temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind stabilirea măsurilor de sprijin a 

întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife 

la energie, gaze şi combustibil (b430/23.09.2021). 
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În  temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 12.10.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ. cu următoarele 
ob servatii : ~ 

• propunerea legislativă nu relevă cu claritate ce se înţelege prin "al ocare Jinanciară 

nerambursabilă deductibilă din impozit ". Mai mult decât atât, este necesar să se menţioneze 
faptul că ajutorul se acordă printr-o schemă de minimis implementată de Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului şi Mediului de Afaceri; 

• se impune ca măsurile de sprij in să fie extinse şi la întreprinderile cu capitalizare de 

piaţă medic. 
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Preşedinte, 

Bogdan SIMIOa~ i~i f 
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