
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

infiintarii §i dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijlocii

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situa^iei 
actuale

Romania, ca celelalte state membre ale UE, a fost 
afectata de criza economica generata de pandemia de 
SARS-CoV-2.

Criza economica afecteaza activitatea mtreprinderilor,
§i in special a intreprinderilor mici §i mijlocii (IMM)
acestea confruntandu-se cu un deficit brusc de lichiditati sau»
chiar cu indisponibilitatea lichiditafilor.

Astfel, s-a creat o situafie excepfionala, care trebuie 
tratata prin masuri specifice de catre Romania §i care trebuie 
abordata, de asemenea, cu celeritate §i prin adoptarea de 
masuri specifice.

Ca urmare a crizei, tot mai multe companii care altfel ar 
fi viabile se confrunta cu probleme de solvabilitate, iar 
sprijinul pentru lichidita|i din fonduri externe nu va fi 
suficient. Acest lucru este in parte legat de faptul ca sprijinul 
de lichiditate ia in mod obi^nuit forma imprumuturilor, ceea 
ce poate slabi §i mai mult bilanturile intreprinderilor, 
deoarece multe companii au asistat la o cre^tere constants a 
capitalului imprumutat in ultimii ani,

Totodata, impactul deficitului de capital este inegal intre 
sectoarele si ecosistemele industriale, ceea ce duce la 
divergence pe piata §i va dauna potenjialului productiv §i 
capacitafii de recuperare din recesiune.

Daca sunt neadresate, aceste diferenje ar duce la o 
denaturare permanenta a conditiilor de concurenta 
echitabile §i la o extindere suplimentara a disparitaCilor 
economice in Romania.
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Analizand datele ingrijoratoare publicate de Oficiul 
National al Registrului Comerjului se poate constata faptul 
ca num^ul de intreprinderi inmatriculate a sc^ut cu 
28,77% in anul 2020 fafa de 2019, afectate de inceputul 
pandemiei generate de virusul Sars-Cov 2 astfei:
Nr. inmatriculari in perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 = 
134220
Nr. inmatricul^i in perioada 01.01,2020 - 31.12.2020 =
109939
Analizand consecintele economice generate de masurile 
restrictive aplicate in contextul pandemiei internationale de 
COVID-19, intervine necesitatea urgenta a adoptarii unor 
masuri de natura economico-fmanciara, reprezentand 
actiuni esenjiale pentru a atenua repercusiunile negative 
asupra economiei §i asupra cetafenilor, precum §i 
necesitatea §i oportunitatea dezvoltarii sectorului 
intreprinderilor mici §i mijlocii.

Plecand de la aceste date, au lost analizate rezultatele 
Programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor 
mici §i mijlocii ”Start-up Nation - ROMAnIA", derulat in 
doar doua sesiuni, 2017 si 2018, constatand urmatoarele:

• prima edijie a programului ”Start-up Nation - 
ROMANIA" 2017 a condus la o cre§tere a 
intreprinderilor inmatriculate fata de anul 2016 de 
28,98%

• a doua edifie a programului ”Start-up Nation - 
ROMANIA" 2018 a mentinut rata anuala de 
inmatriculari la peste 135.000 de noi firme anual

Totodata, rezultatele in economia romaneasca a 
primelor doua editii ale programului ”Start-up Nation - 
ROMAnIA" au condus la crearea a peste 45.000 de noi 
locuri de munca, din care peste 30.000 din randul 
absolvenfilor, ^omerilor sau persoanelor defavorizate, dar §i 
datorita faptului ca ajutorul financiar primit de catre 
beneficiarii primelor doua edifii a condus la o rata de 
supravietuire a afacerilor de peste 99%, cu impact pozitiv 
asupra veniturilor bugetare, prin majorarea num^lui de 
contribuabili.

Tinand cont de necesitatea sprijinirii dezvoltarii 
sectorului intreprinderilor mici gi mijlocii din Romania prin
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sus^inerea investitiilor realizate de intreprinderile nou- 
infiinfate, precum de mtreprinderile mici mijlocii 
(IMM) din domenii de activitate grav afectate de pandemia 
Covid-19, in contextul dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 
346/2004 privind stimularea infiintarii §i dezvoltarii
intreprinderilor mici §i mijlocii, cu modificmle ^i 
completarile ulterioare, §i ale anexei nr. 3/60 la Legea nr. 
317/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2022.

Avand in vedere cele prezentate, precum §i faptul ca 
prezentul act normativ asigura temeiul juridic pentru 
implementarea masurilor de sprijin cu finan|are de la 
bugetul de stat sau din fonduri exteme, considerto necesara 
adoptarea de urgenja a completarii art 25^1 al Legii nr 
346/2004 privind stimularea infiinl&'ii §i dezvolt^ii
intreprinderilor mici §i mijlocii propus in prezenta OUG.

Pe de alta parte, in prezent Legea nr, 346/2004 privind 
stimularea infiint^ii dezvoltarii intreprinderilor mici §i 
mijlocii are in vedere §i crearea unui cadru favorabil 
infiinjarii §i dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijlocii. In 
acest sens, Legea 346/2004 stabile^te cadrul legal pentru 
analizarea impactului economic al proiectelor de acte 
normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii(IMM), 
cadru care necesita modificari in vederea crearii unui mediu 
sustenabil, predictiv si simplificat pentru derularea 
activitatii mediului de afaceri, prin dezvoltarea de 
instrumente adaptate nevoilor intreprinderilor.

Aplicarea Testului IMM se realizeaza prin parcurgerea 
unor etape specifice prin care se evalueaza potenjialele 
efecte asupra activitalii IMM-urilor ca urmare a aplicarii 
respectivei reglementari. Evaluarea rezultatelor Testului 
IMM trebuie sa conduca la identificarea modific^ilor care 
se impun §i la imbunatatirea conditiilor pentru IMM-uri in 
definitivarea proiectelor de acte normative.

A

In vederea simplificarii procesului legislativ cu privire 
la modalitatea de realizare a testului IMM se impune 
respectarea principiilor prevazute de "Comunicarea 
Comisiei Europene [COM(2008) 394 final - „Ganditi mai 
intai la scara mica”: Prioritate pentru IMM-uri. Un „Small 
Business Act” pentru Europa”. Comunicarea prezinta mai 
multe principii concepute pentru a incuraja spiritul
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antreprenorial in UE si pentru a inlesni dezvoltarea 
intreprinderilor mici, printre care ’’gandifi mai intai la scara 
mica”(think small first) §i principiul numarului constant 
("one in one out").

In sensul respectmi principiul numarului constant ("one 
in one out"), se impune ca in raportul privind aplicarea 
Testului IMM sa fie introdusa o rubrica cu sarcinile 
administrative introduse pentru intreprinderile mici §i

A

mijlocii, precum si cu cele eliminate. In elaborarea actului 
normativ cu impact asupra intreprinderilor mici si mijlocii, 
inifiatorul trebuie sa se asigure ca respecta principiul 
precizat, respectiv, in cazul introducerii unei sarcini 
administrative, va elimina obligatoriu cel putin o alta 
existenta.

Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra 
mediului de afaceri sunt supuse inainte sa fie transmie spre 
avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici 
§i mijlocii(GEIEAN).

A

In vederea sprijinirii mediului de afaceri au fost incluse 
in Planul National de Redresare §i Rezilienta(PNRR), in 
Componenta 9. "Suport pentru sectorul privat, cercetare, 
dezvoltare §i inovare”, reforme care privesc 
transparentizarea legislative, debirocratizarea si 
simplificarea procedurala destinate mediului de afaceri. 
Printre acestea, Romania §i-a asumat ca pana in trimestrul 
anului 2022 sa aduca modificarile necesare desfa^urarii 
testului IMM, aspect care totodata justifica inclusiv urgenta 
proiectului de act normativ.

Modificarile avute in vedere in PNRR asupra Legii nr. 
346/2004 privind privind stimularea infiintarii §i dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, trebuie sa asigure ca:

- Este consultat un e^antion mai mare §i reprezentativ de 
IMM-uri;

- Rezultatele testului IMM pentru fiecare propunere 
legislative sunt publicate in termen de 30 de zile;
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-Rezultatele testului IMM-urilor sunt incorporate in 
propunerea legislativa / amendamentele legate de IMM-uri, 

- crearea cadrului legal pentru atingererea indicatorului 
ca pana la finalul anului 2025 100% din actele legislative/ 
modificarile referitoare la IMM-uri, li se aplica Testul IMM.

Aceste modific^i sunt incluse in proiectul de act 
normativ.

Reforma legislativa propusa contribuie la noua Strategic 
UE pentru IMM mentionata mai sus (2020), in cadrul careia 
se ia in considerare preocupMe IMM-urilor rezultate in 
urma crizei atunci cand se efectueaza evaluari ale 
impactului inainte de a propune acte legislative. De 
asemenea, se a§teapta ca rezultatele testului IMM sa fie 
luate in considerare in toate propunerile legislative §i sa se 
demonstreze clar modul in care s-ar obfine simplificarea §i, 
acolo unde este posibil, sa se formuleze recomandari 
suplimentare pentru a evita sarcinile administrative sau de 
reglementare inutile pentru IMM-uri.

Totodata, propunerea de reforma este in corelajie cu 
strategia mentionata in ceea ce prive^te implementarea 
sistematica a testelor pentru IMM-uri la nivel national; de 
aplicarea consecventa a principiului „think small first” (sa 
gandim mai intai la scara mica) §i „big on big things, small 
on small things” pentru a garanta ca legislafia UE §i cea 
nationala se concentreaza in mod adecvat pe IMM-uri §i ca 
baza pentru reducerea sarcinilor administrative.

Avand in vedere faptul ca, o misiune centrala a 
Ministerului Antreprenoriatului §i Turismului este tocmai 
debirocratizarea mediului de afaceri §i cu atat mai mult, cu 
cat acesta este profund afectat de contextul pandemic, se 
impune inifierea acestui act normativ, care sa ii vina in 
sprijin. Urgenta acestuia fiind determinata atat de contextul 
pandemic si consecinfele acestuia asupra intreprinderilor 
mici §i mijlocii cat §i de termenele de implementare a 
reformei asumate prin Planul National de Redresare si 
Rezilienta.______________________________________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.U In cazul actelor 

normative care transpun 
legislafie comunitara sau 
creeaza cadrul pentru
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aplicarea directa a 
acesteia.

Proiectul de act normativ are ca obiect modificarea 
prevederilor art, 9 9^ din Legea nr. 346/2004 referitoare la
aplicarea Testului IMM, astfel:
- se va consulta un e§antion mai mare §i mai reprezentativ
de IMM-uri, iar din Grupul pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici 
§i mijlocii vor face parte membrii desemnafi de ministere §i 
alte autoritati ale administra^iei publice centrale, camere de 
comert industrie, patronate §i organiza^ii
neguvernamentale de reprezentare a intreprinderilor mici §i 
mijlocii, cadre universitare, cercetatori, economist! §i 
organizatii ale mediului asociativ §i sindicate;
- se introduce obligafia inijiatorului §i a autorit^itafii 
publice centrale care asigura secretariatul GEIEAN sa 
publice pe pagina de internet proprie rezultatele testului 
IMM, respectiv avizul GEIEAN;
- se prevad mai ulte modalitati de consultare pe care le poate 
utiliza inifiatorul proiectului, precum: sondaj online, mese 
rotunde, forumuri §i consultari online;
- Raportul privind aplicarea Testului IMM va include in 
mod obligatoriu, o rubrica cu sarcinile administrative 
introduse pentru intreprinderile mici §i mijlocii, precum §i 
cu cele eliminate;
- se men^ioneaza faptul ca initiatorul actului normativ va 
tine cont de propunerile rezultate in urma consultarilor care 
au stat la baza aplicarii Testului IMM, in vederea fmalizarii 
proiectului de act normativ.
Totodata, proiectul de act normativ are in vedere 
completarea art 25^ al Legii nr 346/2004 privind stimularea 
infiin^arii §i dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijlocii cu 
noi forme de sprijin pentru care au fost deja prevazute 
fonduri bugetare:
k^) programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor 
mici §i mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA";

programul privind unele m^uri pentru acordarea de 
sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul 
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentafie §i 
agentii de turism, a c^or activitate a fost afectata in 
contextul pandemiei de CQVlD-19.

2. Schimbari preconizate
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Avand in vedere obliga^ia Romaniei, in calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea §i 
implementarea corecta integrals a acquis-ului european, 
pentru realizarea obiectivelor prev^ute in Rezolufia 
Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare 
la accesul la finanjare al IMM-urilor cre§terea diversitafii 
finan^arii IMM-urilor in cadrul uniunii pie^elor de capital,

Adoptarea cadrului legal de reglementare este imperios 
necesara din cauza situafiei excepfionale generate de virusul 
Sars-Cov-2 in care se afla intreprinderile mici §i mijlocii, 
corelata cu riscul'de neangajare a tinerilor absolventi, a 
persoanelor defavorizate si a §omerilor, a scaderii drastice a 
numarului de noi firme in Romania §i implicit a incasmlor 
viitoare la bugetul de stat,

Avand in vedere ca economia Uniunii Europene indica o 
incetinire a cre§terii economice, printre provocari 
enumerandu-se procesul de imbatranire a populajiei, 
digitalizarea, r^boaiele comerciale, Brexit-ul, pandemia 
generata de virusul Sars-Cov-2, pentru a elimina decalajele 
care persista intre statele membre §i intre regiunile din 
interiorul acestora, sunt necesare investitii suplimentare si 
imediate in procesul de sprijinire a infiintarii §i dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii.

Lipsa ajutorului in finan{area intreprinderilor mici §i 
mijlocii corelata cu situatia exceptionala generata de 
pandemia CoVid-19 va conduce in urmatoarea perioada la 
suspendarea activitatii acestora, inchiderea operationala §i 
chiar la dizolvarea §i lichidarea celor mai multe astfel de 
intreprinderi, cu riscul eliminarii locurilor de munca §i 
cresterii alarmante a somajului.

De asemenea, solufia are in vedere ca fluctuatia pietei 
muncii in intreaga Uniune Europeana necesita reac^ii §i 
adaptari rapide, astfel ca factorul timp devine un element 
determinant in activitatea oric^ei companii. In considerarea 
faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public 
§i constituie situatii extraordinare, a c^or reglementare nu 
poate fi amanata,

Avand in vedere ca neimplementarea in regim de urgenfa 
a schimb^ilor legislative propuse genereaza consecin|e 
negative asupra num^lui de intreprinderi existente $i
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implicit asupra economiei na^ionale, prin neindeplinirea de 
catre operatorii economici romani a obligaliilor 
contractuale, prin generarea unor efecte negative precum 
restrangerea activitatii intreprinderilor, toate acestea 
conducand la reducerea numarului de salariaji §i migrarea 
forfei de mimca peste granite,

Urgenta reglement^ii fiind determinata, pe de o parte, 
de riscul diminuarii resurselor atrase de la bugetul de stat 
pentru dezvoltarea investiliilor in diferite sectoare ale 
economiei nationale, fiind astfel afectata dezvoltarea 
economica a Romaniei, iar, pe de alta parte, de 
imposibilitatea lansarii in timp util a doua programe 
nafionale destinate sprijinirii intreprinderilor mici si 
mijlocii romanesti, unul dedicat intreprinderilor aflate la 
inceput de drum §i al doilea dedicat sectorului HoReCa, cel 
mai afectat sector economic in urma pandemiei, desi 
programele dispun de bugete alocate prin Legea bugetului 
de stat in anul 2022.

Criteriile de selecjie la finantare se stabilesc prin schema 
de ajutor aprobata prin ordin al conducatorului autoritafii cu 
atributii in domeniul antreprenoriatului §i turismului, cu 
avizul Consiliului Concurentei, conform procedurii 
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 77/2014 
privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 
precum §i pentru modificarea §i completarea Legii 
concurentei nr. 21/1996.
A

In raport de noua reglementare, nu sunt afectate raporturi 
sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare, dar 
care nu si-au produs in intregime efectele pana la data 
intr^i in vigoare a noii reglement^i.

3. Alte informatii

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul 
macroeconomic

Rezultatele acestor masuri vor avea ca efect mentinerea 
in activitate a intreprinderilor mici si mijlocii (inclusiv 
microintreprinderi) sprijinite, implicit a locurilor de munca 
fumizate de acestea pe perioada in care se manifesto 
efectele raspandirii pandemiei de COVID - 19.

Prin numarul mare de persoane angajate in sectoral 
microintreprinderilor, intreprinderilor mici §i mijlocii, 
corelat cu diversitatea de produse/servicii oferite.
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men^inerea fiinctionala a segmentului IMM-urilor 
reprezinta o cerin|a fundamentala pentru traversarea 
perioadei de influenza a virusului SARS-CoV-2 precum 
revenirea economica rapida. ____________________
Prin corelarea masurilor adoptate cu cele prevazute in 
Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar in materie 
de ajutor de stat in contextul pandemiei COVID 19 se 
asigura compatibilitatea masurilor de ajutor de stat avute in 
vedere cu legisla^ia europeana in domeniu. Totodata, aceste 
masuri se vor acorda dupa objinerea deciziei de aprobare 
din partea C.E. De asemenea larga aplicabilitate a masurilor 
ofera posibilitatea tuturor microintreprinderilor, 
intreprinderilor mici si mijlocii care au fost afectate in 
actualul context sa beneficieze de facilitatile oferite.______
Proiectul de act normativ va avea impact pozitiv asupra 
mediului de afaceri prin facilitarea accesului la finan{are al 
microintreprinderilor, intreprinderilor mici §i mijlocii in 
scopul susfinerii activitatii curente dar §i a proiectelor de 
investitii pe perioada de influen|a a COVID -19.
De asemenea, va avea un impact pozitiv asupra mediului de 
afaceri, ducand la transparentizarea legislative, 
debirocratizarea si simplificarea procedurala in ceea ce 
prive^te principalele proiectele de act normative cu impact 
asupra intreprinderilor mici gi mijlocii.________________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

V. Impactul asupra 
mediului concurenfial §i 
domeniului ajutoarelor 
de stat

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

2^ Impactul asupra 
sarcinilor administrative
2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mici §i 
mijlocii

Proiectul de act normativ va avea impact pozitiv asupra 
IMM-urilor prin facilitarea accesului la finan^are al 
microintreprinderilor, intreprinderilor mici §i mijlocii in 
scopul sustinerii activitatii curente dar §i a proiectelor de 
investi^ii pe perioada de influenza a COVID -19.
De asemenea, va avea un impact pozitiv asupra mediului de 
afaceri, §i prin extinderea si cre^terea reprezentativitatii 
e^antionului de IMM-uri consultate. IMM-urile vor avea 
oportunjitatea de a analiza §i a oferi un punct de vedere 
inclusiv asupra principalelor proiecte de acte normative care 
au impact asupra mediului de afaceri. Astfel, va create 
transparentizarea procesului de aplicabilitate a testului 
IMM.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect3. Impactul social
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4. Impactul asupra 
mediului

Nu au fost identificate5. Alte informatii
Secfiunea 4

Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdtpe termen scurt, 
pentru anul curenty cat yi pe termen lung (5 ani)

- mii lei -
Media 

pe 5Urmatorii aniAnul curentIndicatori
ani

6 753 421
2025 20262023 20242022

ModiHcari ale1.
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurdrilor 
sociale de stat:
(i) contributii de asigur^i

Modificari ale2.
cheltuielilor bugetare 
plus/minus» din care:
a) buget de stat, din 
acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
c) bugetul asigurdrilor 

sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:

10 0m
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a) bu^etul de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru 
acoperirea cre^terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
venituriior bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor 
venituriior 
cheltuieliior bugetare

§;i/sau

Impactul financial va fi pozitiv prin mentinerea in funcfiune 
a microintreprinderilor §i IMM-urilor existente implicit a 
num^lui de angajafi, situatia actuala ducand spre o 
inchidere masiva a IMM-urilor fara interventia statului 
printr-un ajutor consistent.
La momentul acordarii, masurile de sprijin vor fi fmanjate 
de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, de la Titlul 
55.01.16, Alte transferuri, sumele fiind deja aprobate de 
Parlamentul Romaniei cu aceasta destinajie, in legea 
bugetului de stat pentru anul 2022.

7. Alte informatii

Sectiunea a 5~a
y

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei tn vigoare

1. Masuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului 
de act normativ:
a) acte normative in 
vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrarii in 
vigoare , a proiectului de 
act normativ;
b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate in

Se vor elabora schemele de ajutor de stat §i ghidurile 
solicitantului aprobate prin Ordin al ministrului cu atribu|ii 
in domeniul intreprinderilor mici §i mijlocii
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vederea implement^i 
noilor dispozitii.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.1 ^. Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislajia in 
domeniul achizitiilor 
publice.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legisla^ia 
comunitara in cazul

2.

proiectelor care transpun 
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.3. Masuri normative
necesare aplicarii directe 
a actelor normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.4. Hotarari ale Curtii de 
Justi^ie 
Europene

Uniuniia

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.5. Alte acte normative 
documente§i/sau

intema'tionale din care
decurg angajamente
6. Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 6-a
9

_____ Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ
1. Informatii privind Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
procesul de consultare cu
organizajii
neguvemamentale,
institute de cercetare §i
alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2. Fundamentarea alegerii 
organiza^iilor cu care a 
avut loc consultarea, 
precum §i a modului in 
care activitatea acestor

12



organizatii este legata de 
obiectul proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.3. Consultarile organizate 
autorita^ile 

administratiei publice 
locale, in situa{ia in care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect activita^i ale 
acestor autorita^i, in 
condijiile 
Guvemului nr. 521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autoritalilor 
administraliei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative

cu

Hotararii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.Consultmle 
desfa§urate in cadrul 
consiliilor
interministeriale, in 
conformitate 
prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 750 / 2005 
privind constituirea 
consiliilor 
interministeriale

4.

cu

permanente
5. Informalii privind 
avizarea de catre:

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Legislativ prin avizul nr, 145/2022.

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Economic §i Social prin avizul nr. 757/2022.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 
Aptore a Jarii
c) Consiliul Economic §i 
Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informatii Nu au fost identificate

Secfiunea a 7~a
13



Activitati de informare publicd privind elaborarea 
si implementarea proiectului de act normativ

In procesul de elaborare a proiectului de act normativ au 
lost indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala in administrafia 
publica, republicata.

Proiectul de act normativ a fost publicat in consultare 
publica pe pagina de internet a Ministerului 
Antreprenoriatului §i Turismului, in data de 17.01.2022. 
Precizto ca in conformitate cu dispoziliile art. 7 alin. (13)

A

din Legea nr. 52/2003, republicata, ”In cazul reglementarii 
unei situa^ii care, din cauza circumstantelor sale 
excepfionale, impune adoptarea de solu|ii imediate, in 
vederea evit^ii unei grave atingeri aduse interesului public, 
proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura 
de urgenia prevazuta de reglementarile in vigoare.”

1. Informarea societalii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborarii
proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2. Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului 
implementarii proiectului 
de act normativ, precum 
§i efectele asupra sanatajii 
§i securitalii cetalenilor 
sau diversitalii biologice

Ain urma

3. Alte informatii Nu au fost identificate

Secfiunea 8
Masuri de implementare

1, Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de 
act normativ de catre 
autoritatile administraliei 
publice centrale §i /sau 
locale - infiin^area unor

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

noi orgamsme sau 
extinderea competenjelor 
instituliilor existente
2. Alte informatii

14
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea completarea Legii nr. 
346/2004 privind stimularea infiintarii §i dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijlocii, 

pe care il supunem Parlamentului spre adoptare...................
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TABEL COMPARATiV
Proiect ORDONANJA DE URGENJA

pentru modificarea completarea Legif nr. 346/2004 phvind stimularea Tnfiin^ani 
dezvoltarii mtreprinderilor mici 51 mijiodi

LEGE 346/2004 Propunere modificare comptetare
La articolul 9, alineatul (3) se modifica 51 va avea 

urmatorul cuprins:
"(1) Parlamentul, ministerele, celelalte organe de specialitate 
ale administra^iei publice centrale, autorita^ile administra^iei 
publice locale 51 camerele de corner^ ?i Industrie, in cadrul 
competen^ei lor, au obliga^ia sa elaboreze politic! ^i sa asigure 
masuri ^i ac^iuni menite sa contribuie la protec^ia 
intreprinderilor mici ji mijlocii Tn raporturile lor cu statul, in 
special prin simplificarea procedurilor administrative ^i prin 
prevenirea cre^terii nejustificate a costurilor legate de 
conformarea acestora fa^a de reglementarile in vigoare.

Articolul 9
(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor 
normative asupra intreprinderilor mici fi mijlocii este un 
organism consultativ, fara personalitate juridica, care se 
infiin^eaza ji func^ioneaza sub coordonarea autorita^ii 
administra^iei publice centrale cu atribufii in domeniul 
intreprinderilor mici ji mijlocii ji din care fac parte membrii 
desemna^i de asociafiile mediului de afaceri reprezentative 
pentru sectorul intreprinderilor mici ^i mijlocii ji membre in 
Consiliul Economic ^i Social, cadre universitare, cercetatori, 
economijti ^i reprezentan^i ai institu^iilor ini^iatoare ale 
actelor normative respective.

1.

(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor 
normative asupra intreprinderilor mici ji mijlocii este un 
organism consultativ, fara personalitate juridica, care se 
infiin^eaza ji func^ioneaza sub coordonarea autorita^ii 
administra^iei publice centrale cu atribu^ii in domeniul 
intreprinderilor mici ^i mijlocii. Grupul pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative asupra 
intreprinderilor mici ^i mijlocii este format din membrii 
desemna^i de ministere ^i alte autorita^i ale administra^iei 
publice centrale, camere de corner^ §i industrie, patronate ^i 
organiza^ii neguvernamentale de reprezentare a 
intreprinderilor mici ^i mijlocii, cadre universitare, 
cercetatori, economi§ti ^i organiza^ii ale mediului asociativ ^i 
sindicate.”

La articolul 9, dupa alineatul (3), se introduce un nou 
alineat, alineatul (3^) cu urmatorul cuprins:
"(3’) Raportul privind aplicarea Testului lA^M confine in mod 
obligatoriu, 0 rubric! cu sarcinile administrative introduse 
pentru intreprinderile mici ji mijlocii, precum ^i cu cele 
eliminate, in elaborarea actului normativ cu impact asupra 
intreprinderilor mici ^i mijlocii, ini^iatorul se va asigura de 
respectarea principiului numarului constant, respectiv, in 
cazul introducerii unei sarcini administrative, va elimina

2.

1



obiigatoriu cel pu^in o atta existenta.”
La articolul 9, dupa alineatul (4), se introduce un nou 

alineat, alineatul (4^) cu urmatorul cuprins:
”(4’) Ini^iatorul actului normativ ji autoritatea publica 
centrala care asigura secretariatul Grupului pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative asupra 
intreprinderilor mici ^i mijlocii are obliga^ia sa publice pe 
pagina de internet proprie rezultatele testului IMM, respectiv 
avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic al 
actelor normative asupra intreprinderilor mici ^i mijlocii, in 
termen de 30 de zile de la data primirii acestuia,” 

3.

Articolul 9’
(4) Evaluarea sistematica a impactului proiectelor de acte 
normative prevazute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului 
IA\M. Testul IMM se efectueaza de catre ini^iatorul actului 
normativ, inainte de demararea procesului de avizare a 
acestuia, 51 consta in efectuarea unui sondaj cu privire la 
poten^ialele efecte generate in activitatea intreprinderilor 
mici $i mijlocii de introducerea noilor reglementari. Evaluarea 
rezultatelor Testului IMM trebuie sa conduca la identificarea 
corec^iilor care se impun Tn definitivarea proiectului de act 
normativ.

La articolul 9\ alineatul (4) se modifica 51 va avea
urmatorul cuprins:
”(4) Evaluarea sistematica a impactului proiectelor de acte 
normative prevazute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului 
IMM. Testul lAAM se efectueaza de catre ini^iatorul actului 
normativ, Tnainte de demararea procesului de avizare a 
acestuia.”

4.

La articolul 9\ dupa alineatul (4), se introduc doua noi
alineate, alineatul (4’) ji (4^) cu urmatorul cuprins:
”(4’) Ini^iatorul actului normativ poate alege in aplicarea 
consultarilor una dintre urmatoarele modalita^i: sondaj online, 
mese rotunde, forumuri 51 consultari online.

5.

(4^) Ini^iatorul actului normativ ^ine cont de propunerile 
rezultate in urma consultarilor care au stat la baza aplicarii 
Testului IA\M, in vederea finalizarii proiectului de act 
normativ.”
6. La articolul 25’, dupa litera k^) se introduc doua noi litere,
literele k^) ^i k^), cu urmatorul cuprins:
”k^) Programul pentru stimularea infiin^arii Tntreprinderilor 
mici $i mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA"; 
k**) Program privind unele masuri pentru acordarea de sprijin 
financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, 
structuri de cazare, structuri de alimenta^ie agen^ii de 
turism, a caror activitate a fost afectata in contextul 
pandemiei de COVID-19;”_____ _____
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