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RAPORT

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.10/2022 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii

intreprinderilor mici si mijlocii

- L75/2022 -

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, repubJicat, cu modificarile 
ulterioare, Comisia economica, industrii §i servicii prin adresa nr. L75/2022, a fost sesizata de catre Biroul 
Permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanfei de urgen(d a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea ^i completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea infiintdrii si dezvoltdrii intreprinderilor mici si mijlocii, inipat de Guvernul 
Romaniei.

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc in §edin^a de comisie din data de 8 martie 2022. 
in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, la dezbateri au participat reprezentantii Ministerului Antreprenoriatului §i Turismului.
Proiectul de lege are ca obiect modificarea si completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea 

infiintarii si dezvoltdrii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
Astfel, proiectul de lege are in vedere modificarea prevederilor referitoare la aplicarea Testului IMM, 

dupa cum urmeaza:
- consultarea unui esantion mai mare si mai reprezentativ de IMM-uri, fiind prevazute si multe modalitad de 
consultare pe care le poate utiliza initiatorul proiectului;
- extinderea componentei grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra IMM- 
urilor, fiind inclusi si membrii desemnati de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, 
camere de comert §i Industrie, patronate si organizatii neguvernamentale de reprezentare a intreprinderilor 
mici si mijlocii, cadre universitare, cercetatori, economisti si organizatii ale mediului asociativ §i sindicate;
- completarea art. 25' al Legii nr 346/2004 cu noi forme de sprijin pentru care au fost deja prevazute fonduri 
bugetare, respectiv: programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ’’Start-up Nation - 
ROMANIA"; programul privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din 
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimenta^ie §i agentii de turism, a caror activitate a fost 
afectata in contextul pandemiei de COVID-19;
- se mentioneaza faptul ca initiatorul actului normativ va tine cont de propunerile rezultate in urma 
consultarilor care au stat la baza aplicarii Testului IMM, in vederea finalizarii proiectului de act normativ
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonan^a de urgen^a, cu observa^ii propuneri. 
Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital, Comisia pentru antreprenoriat §i 

turism si Comisia pentru afaceri europene au transmis avize favorabile.

Membrii comisiei au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele primite §i au 
hotarat in unanimitate de voturi sa adopte raport de admitere, fara amendamente.

Fa^a de cele prezentate, Comisia economica, industrii §i servicii supune Plenului Senatului pentru 
dezbatere §i adoptare raportul de admitere, fara amendamente §i proiectul de lege.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare §i 
urmeaza a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei ale art.92, alin.(7), pct.l din 
Regulamentul Senatului m vigoare Senatul este prima Camera sesizata.

/PRE§EDINTE, SECRETAR,

Senator Daniel ZAMFIR Senator Danuf RIGA

1

2

alexandru.nita
Rectangle




