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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, primit cu adresa nr.P.L.X 130/2006 şi asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, primit cu adresa nr.P.L.x 609/2005.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul lor, cele două acte
normative fac parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Dan Ioan Popescu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 03.04.2006
Nr.23/228/2005
Nr.23/40/2006
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi
servicii a fost sesizată, pentru avizare şi dezbatere în fond, cu următoarele proiecte de lege:
I. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, trimis cu adresa nr.P.L.X
130 din 8 martie 2006;
II. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, trimis cu adresa nr.P.L.x 609 din 5 decembrie 2005.
În conformitate cu prevederile art.67 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, pentru cele
două acte normative care au acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport.
La întocmirea raportului s-au avut în vedere:
- avizele favorabile ale Consiliului Legislativ nr.501/2005 şi nr.143/2006;
- avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.938/2005;
- avizele favorabile primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci nr.640/2005 şi nr.118/2006;
- avizele favorabile primite de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic nr.26/600/2005 şi nr.26/753/2006.
I. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
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mici şi mijlocii, în vederea alinierii integrale a legislaţiei naţionale în domeniu la definiţia acestor întreprinderi, aşa cum
aceasta este prevăzută în Recomandarea Comisiei Europene nr.2003/361/CE, direct aplicabilă României în calitatea sa de
viitor stat membru la 1 ianuarie 2007.
II. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii are ca obiect de reglementare tot modificarea şi completarea Legii
nr.346/2004, dar se referă punctual la aducerea unor clarificări legislative cu privire la încadrarea IMM-urilor pe
categorii, cu referire directă la contabilitatea consolidată.
Actele normative au fost adoptate de Senat în şedinţele din data de 28 noiembrie 2005 şi 6 martie 2006.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei
au examinat proiectele de lege mai sus menţionate, în şedinţa din 29 martie 2006.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie domnul Dumitrache Bogdan – secretar general, doamna Anca Popescu – director, doamna Uglea
Simona – consilier juridic, doamna Daciana Levente – consilier, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice doamna
Drăgoi Mariana – consilier.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 23 de membri ai comisiei.
În urma examinării proiectelor de lege şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei şi de
către invitaţi, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se propună Camerei Deputaţilor:
I. adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.L.X 130/
2006), cu amendamente admise şi respinse de comisie;
II. respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.L.x 609/2005). Acest proiect de lege a fost respins deoarece
majoritatea prevederilor din proiect au fost preluate ca amendamente admise de comisiei în proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.L.X 130/ 2006).
În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul lor, proiectele de lege fac parte din categoria legilor
ordinare.
Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.86 alin.(3) pct.1, competenţa decizională în
cazul acestor proiecte de lege aparţine Camerei Deputaţilor.
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I. A M E N D A M E N T E A D M I S E
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr. Ordonanţa Guvernului nr.27/2006
crt. pentru modificarea şi completarea
Legii nr.346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii
0
1

2

1

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse
Autorul

2
3
Nemodificat
Titlul legii
LEGE
Privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2006 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii
Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.27 din
26 ianuarie 2006 pentru
modificarea şi completarea
Legii
nr.346/2004
privind
stimularea
înfiinţării
şi
dezvoltării întreprinderilor mici
3

Motivaţie

4

0

1

3

Titlul ordonanţei
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.346/2004
privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

4

2
3
şi mijlocii, adoptată în temeiul Nemodificat
art.1
pct.IV
din
Legea
nr.404/2005 privind abilitarea
Guvernului
de
a
emite
ordonanţe,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.88 din 31 ianuarie
2006, cu următoarele modificări
şi completări:
Nemodificat

Nemodificat

Art.I. – Legea nr.346/2004 Nemodificat
privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici
şi
mijlocii,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.681 din 29 iulie
2004, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
modifică şi se completează după
cum urmează:

Nemodificat

4

4

0
5

1

2

3
1. La articolul I, înaintea
punctului 1 se introduce
un
nou
punct
cu
următorul cuprins:
„1. Articolul .2 va avea
următorul cuprins:
Art. 2. – În sensul prezentei
legi, prin întreprindere se
înţelege orice formă de
organizare a unei activităţi
economice şi autorizată
potrivit legilor în vigoare să
facă acte şi fapte de comerţ,
în scopul obţinerii de profit,
în condiţii de concurenţă,
respectiv:
societăţi
comerciale,
societăţi
cooperative, persoane fizice
care desfăşoară activităţi
economice
în
mod
independent şi asociaţii
familiale autorizate potrivit
dispoziţiilor
legale
în
vigoare.”
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
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1. La articolul 3 alineatul (1), Nemodificat
litera b) va avea următorul

2. La articolul I, punctul 1
devine punctul 2.
5

4

Pentru
mai
multă claritate
şi pentru a evita
eventualele
confuzii ce pot
apărea
din
interpretarea
art.42.

0

1

2

3

cuprins:
„b) realizează o cifră de afaceri
anuală netă de până la 50
milioane de euro, echivalent în
lei, sau deţin active totale care
nu depăşesc echivalentul în lei
a 43 milioane de euro, conform
ultimei
situaţii
financiare
aprobate. Prin active totale se
înţelege active imobilizate plus
active circulante plus cheltuieli
în avans.”
7

2. Litera c) a alineatului (1) şi Nemodificat
alineatele (2) – (4) ale
articolului 3 se abrogă.
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3. Alineatul (1) al articolului 4 1. La articolul I punctul 3, 4. La articolul I, punctul 3
va avea următorul cuprins:
partea
introductivă
a devine punctul 4.
alineatului (1) al articolului 4
va avea următorul cuprins:
5. La articolul I, punctul 3
devenit
punctul
4,
articolul 4, alineatul (1) va
avea următorul cuprins:
„Art.4. - (1) Întreprinderile mici “Art.4. – (1) Întreprinderile mici Nemodificat
şi mijlocii se clasifică, în şi mijlocii se clasifică, în funcţie
funcţie de numărul mediu de de numărul mediu anual de
salariaţi şi de cifra de afaceri salariaţi şi de cifra de afaceri
anuală netă sau activele totale anuală netă sau activele totale pe

3. La articolul I, punctul 2
devine punctul 3.

6

4

0

9

1
2
pe care le deţin, în următoarele care le deţin, în următoarele
categorii:”
categorii:

3

a) microîntreprinderi – au până Nemodificat
la 9 salariaţi şi realizează o cifră
de afaceri anuală netă sau deţin
active totale de până la 2
milioane de euro, echivalent în
lei;

Nemodificat

b) întreprinderi mici – au între Nemodificat
10 şi 49 de salariaţi şi realizează
o cifră de afaceri anuală netă sau
deţin active totale de până la 10
milioane de euro, echivalent în
lei;

Nemodificat

c) întreprinderi mijlocii - au Nemodificat
între 50 şi 249 de salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri
anuală netă de până la 50
milioane de euro, echivalent în
lei, sau deţin active totale care
nu depăşesc echivalentul în lei a
43 milioane de euro.

Nemodificat

4. După articolul 4 se introduc
cinci noi articole, articolele 41
- 45, cu următorul cuprins:

6. La articolul I, punctul 4
devine punctul 5.
7. La articolul I punctul 4
devenit punctul 5, la
articolul 42 alineatul (3)
7

4

0

1

2

3
literele a) şi d) vor avea
următorul cuprins:
Nemodificat

„Art.41. - În funcţie de relaţia Nemodificat
lor cu alte întreprinderi,
raportată la capitalul sau
drepturile de vot deţinute ori la
dreptul de a exercita o influenţă
dominantă, pot exista trei tipuri
de întreprinderi:
a)
întreprinderi autonome;
b)
întreprinderi partenere;
c)
întreprinderi legate.
Art.42. - (1) O întreprindere Nemodificat
autonomă
este
orice
întreprindere care nu este
clasificată ca întreprindere
legata sau ca întreprindere
partenera, in sensul acestei legi.
(2) O întreprindere este Nemodificat
autonomă dacă deţine mai puţin
de 25% din capitalul social sau
din drepturile de vot (oricare
dintre acestea e mai mare) in
una sau mai multe întreprinderi,
sau una sau mai multe
întreprinderi nu deţin mai mult
de 25% din capitalul social sau
drepturile
de
vot
ale
întreprinderii în cauză.
(3) Prin excepţie de la Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
8

4

0

1
prevederile
alin.
(2),
o
întreprindere este considerată
autonomă,
neavând, prin
urmare, nici o întreprindere
parteneră, chiar dacă acest prag
de 25% este atins sau depăşit de
către următoarele categorii de
investitori, cu condiţia ca aceşti
investitori să nu fie legaţi, în
sensul articolul 44 , individual
sau în comun, de întreprinderea
în cauză:

2

a)
societăţi
publice
de Nemodificat
investiţii, societăţi de capital de
risc, persoane fizice sau grupuri
de persoane fizice cu activitate
frecventă de investiţii în capital
de risc(business angels), care
investesc fonduri proprii în
societăţi necotate la bursă, cu
condiţia ca investiţia totală a
acestor investitori în aceeaşi
întreprindere să nu depăşească
echivalentul în lei a 1.250.000
euro;

9

3

4

a) societăţi publice de
investiţii, societăţi de capital
de risc, persoane fizice sau
grupuri de persoane fizice
care realizează, conform
declaraţiei
anuale
de
venit, venituri majoritare
din activitatea de investiţii
în capital de risc (business
angels) şi care investesc
fonduri proprii în societăţi
necotate la bursă, cu
condiţia ca investiţia totală a
acestor investitori în aceeaşi
întreprindere
să
nu
depăşească echivalentul în
lei a 1.250.000 euro;

Având
în
vedere
că
frecvenţa unei
activităţi
nu
poate
fi
cuantificată,
considerăm
necesară
modificarea
textului
în
sensul
determinării
frecvenţei
pe
baza veniturilor
anuale realizate
şi declarate la
administraţia
financiară.

0

1

2

3
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
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Nemodificat

b)
universităţi sau centre de Nemodificat
cercetare fără scop lucrativ;
c)
investitori instituţionali, Nemodificat
inclusiv fonduri de dezvoltare
regională;
d)
autorităţi
ale Nemodificat
administraţiei publice locale,
respectiv primarii, având un
buget anual mai mic decât
echivalentul în lei a 10
milioane de euro şi mai puţin
de 5000 de locuitori;

Nemodificat
d)
autorităţi
ale Modificarea are
administraţiei
publice în
vedere
locale, respectiv primăriile; facilitarea
accesului
pe
piaţă
şi
a
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
autorităţilor
Dep.Aurelia Vasile – PSD
publice locale
Dep.Iulian Iancu – PSD
care au buget
mai mare de 10
milioane euro şi
mai mult de
5000 locuitori.
Având
în
vedere atributul
acestora
de
dezvoltare
economică
locală.
Nemodificat

Art.43. Întreprinderile partenere Nemodificat
sunt toate întreprinderile care nu
sunt clasificate ca întreprinderi
legate şi între care există
10

0

1

2

3

următoarea
relaţie:
întreprinderea (din amonte)
deţine, individual sau în comun
cu una ori mai multe
întreprinderi legate, 25% sau
mai mult din capitalul social ori
din drepturile de vot ale unei
alte întreprinderi (din aval).
Art.44. - (1) Întreprinderile Nemodificat
legate sunt întreprinderile între
care există oricare dintre
următoarele raporturi:
a)
o întreprindere deţine
majoritatea drepturilor de vot
ale
acţionarilor
sau
ale
asociaţilor
celeilalte
întreprinderi;
b) o
întreprindere are
dreptul de a numi sau de a
revoca majoritatea membrilor
consiliului de administraţie, de
conducere sau de supraveghere
a celeilalte întreprinderi;
c) o întreprindere are dreptul de
a exercita o influenţă dominantă
asupra celeilalte întreprinderi,
în temeiul unui contract încheiat
cu această întreprindere sau al
unei clauze din statutul acesteia;
d) o întreprindere este acţionară

Nemodificat

11

4

0

1

2

3

sau asociată a celeilalte
întreprinderi şi deţine singură, în
baza unui acord cu alţi acţionari
ori
asociaţi
ai
acelei
întreprinderi,
majoritatea
drepturilor
de
vot
ale
acţionarilor sau asociaţilor
întreprinderii respective.
(2) Se prezumă că nu există o
influenţă
dominantă
dacă
investitorii prevăzuţi la alin. (3)
al art. 42 nu sunt implicaţi direct
sau indirect în conducerea
întreprinderii respective, fără ca
drepturile pe care le deţin în
calitatea lor de acţionari sau
asociaţi să fie prejudiciate.
(3)
Sunt
considerate
întreprinderi
legate
şi
întreprinderile între care există
oricare
dintre
raporturile
descrise la alin. (1), prin
intermediul uneia ori mai multor
întreprinderi, sau prin oricare
dintre investitorii prevăzuţi la
alin. (3) al art. 42.
(4) Întreprinderile între care
există oricare dintre raporturile
descrise
mai
sus,
prin
intermediul unei persoane fizice
sau al unui grup de persoane
12

4

0

10

1
fizice care acţionează de comun
acord sunt, de asemenea,
considerate întreprinderi legate,
dacă îşi desfăşoară activitatea
sau o parte din activitate pe
aceeaşi piaţă relevantă ori pe
pieţe adiacente.
(5) O piaţă adiacentă, în sensul
acestei legi, este acea piaţă a
unui produs sau a unui serviciu
situată direct în amonte sau în
aval de piaţa în cauză.

2

3

Art.45. - Cu excepţia cazurilor Nemodificat
prevăzute la alin. (3) al art. 42, o
întreprindere nu poate fi
considerată mică sau mijlocie,
dacă cel puţin 25% din capitalul
social ori drepturile de vot ale
acesteia sunt controlate, direct
sau indirect, în comun ori cu
titlu individual, de către una sau
mai multe organisme sau
colectivităţi publice.

Nemodificat

5. Alineatele (3), (5) şi (6) ale
articolului
5
vor
avea
următorul cuprins:

8. La articolul I, punctul 5
devine punctul 6.
9. La articolul I punctul 5
devenit punctul 6, la
articolul 5 alineatele (3) (6) vor avea următorul
13

4

0

1

2

3
cuprins:
“(3) În efectivele zilnice de
salariaţi avute în vedere la
calcularea numărului mediu
anual de salariaţi se includ
salariaţii angajaţi pe durată
nedeterminată,
salariaţii
temporari care lucrează în
baza unui contract de
punere
la
dispoziţie
încheiat
între
întreprindere şi un agent
de muncă temporară, pe
durata acestui contract,
proprietarii-directori,
partenerii care desfăşoară
o activitate permanentă în
întreprindere
şi
care
beneficiază de avantaje
financiare
oferite
de
întreprindere.

„(3) În efectivele zilnice de Nemodificat
salariaţi avute în vedere la
calcularea numărului mediu
anual de salariaţi se includ
salariaţii angajaţi pe durată
nedeterminată
şi
acele
persoane precum salariaţii
temporari care lucrează pentru
întreprindere având
cu
aceasta
legături
de
subordonare şi sunt asimilaţi
cu
salariaţii
conform
legislaţiei în vigoare în
domeniu.

Sen.Silvia Ciornei – PC
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
Nemodificat

(5) La calcularea numărului Nemodificat
mediu anual de salariaţi nu se
vor avea în vedere salariaţii al
căror contract individual de
14

4
Definiţie
preluată
din
Recomandarea
CE 2003/361
art.51.

0

1
muncă este suspendat pentru
perioada luată în calcul,
conform prevederilor legale şi
ucenicii şi elevii sau studenţii
care urmează o formă de
pregătire profesională pe bază
de contract de ucenicie sau de
formare profesională.

(6) Nu vor fi introduse în
numărul mediu anual scriptic
salariatele/salariaţii aflate/aflaţi
în concediu de maternitate sau
parental.”

2

3

2. La articolul I punctul 5,
alineatul (6) al articolului 5 va
avea următorul cuprins:
“(6) Nu vor fi introduse în Nemodificat
numărul mediu anual de salariaţi
salariatele/salariaţii aflate/aflaţi
în concediu de maternitate sau
parental.”

11

6. După alineatul (6) al
articolului 5 se introduce un
nou alineat, alineatul (7), cu
următorul cuprins:
„(7) Numărul mediu anual de Nemodificat
salariaţi se determină pe baza
Registrului general de evidenţă
a salariaţilor, întocmit şi
completat conform prevederilor
legale în vigoare.”

10. La articolul I punctul
6, devine punctul 7.
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7. Articolul 6 va
următorul cuprins:

11. La articolul I punctul
7 devine punctul 8.

avea
15

4

0

1

2

3
4
12. La articolul I punctul
7 devenit punctul 8,
articolul 6 alineatele (1) şi
(4) vor avea următorul
cuprins:
“Art. 6. – (1) Datele Claritatea
utilizate pentru calculul textului.
numărului mediu anual de
salariaţi, cifra de afaceri
netă anuală şi activele totale
sunt cele raportate în
situaţiile financiare aferente
exerciţiului
financiar
precedent, aprobate de
adunarea
generală
a
acţionarilor sau asociaţilor.

„Art. 6 - (1) Datele utilizate Nemodificat
pentru
calculul
numărului
mediu anual de salariaţi, cifra
de afaceri anuală netă şi
activele totale sunt cele
raportate în situaţiile financiare
aferente exerciţiului financiar
anterior, aprobate de adunarea
generală a acţionarilor sau
asociaţilor.

Sen.Silvia Ciornei – PC
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
Nemodificat

(2) Dacă la data întocmirii Nemodificat
situaţiilor financiare anuale,
întreprinderea nu se mai
încadrează
în
plafoanele
stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu
îşi va pierde calitatea de
întreprindere mică, mijlocie sau
micro-întreprindere decât dacă
depăşirea acestor plafoane se
16

0

1
produce în două exerciţii
financiare consecutive.
(3) În cazul unei întreprinderi Nemodificat
nou înfiinţate, ale cărei situaţii
financiare nu au fost aprobate,
în condiţiile legii, datele cu
privire la numărul mediu anual
de salariaţi, cifra de afaceri
anuală netă şi activele totale se
determină în cursul exerciţiului
financiar şi se declară pe
propria răspundere de către
reprezentantul/reprezentanţii
întreprinderii în cauză.

2

3

4

Nemodificat

(4) În calculul cifrei de Tehnică
afaceri nete anuale sumele legislativă.
selectate nu includ taxa pe
valoarea adăugată şi alte
taxe indirecte.”

(4) În calculul cifrei de afaceri Nemodificat
anuale nete sumele selectate nu
includ taxa pe valoarea
adăugată (T.V.A.) şi alte taxe
indirecte.

Sen.Silvia Ciornei – PC
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
Nemodificat

(5) În cazul unei întreprinderi Nemodificat
autonome, datele, inclusiv
numărul mediu anual de
salariaţi, vor fi stabilite exclusiv
pe baza situaţiilor financiare
17

0

1

2

3

anuale
ale
întreprinderii
respective.
(6) Datele, inclusiv numărul Nemodificat
mediu anual de salariaţi, ale
unei întreprinderi partenere sau
legate cu o altă întreprindere se
vor stabili pe baza situaţiilor
financiare anuale şi a altor date
ale întreprinderii sau, dacă
există, pe baza situaţiilor
financiare anuale consolidate în
care întreprinderea este inclusă,
care se vor cumula cu datele
oricărei întreprinderi partenere
ale întreprinderii în cauză,
situate imediat în amonte sau în
aval de aceasta, proporţional cu
procentul de participare la
capital sau cu procentul
drepturilor de vot (cel mai
ridicat dintre aceste procente).
(7) Datele prevăzute la alin. (6) Nemodificat
se vor cumula în proporţie de
100% cu datele oricărei
întreprinderi care este legată
direct
sau
indirect
de
întreprinderea în cauză, dacă
datele nu sunt deja incluse în
situaţiile financiare anuale
consolidate.
(8) Datele întreprinderilor Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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4

0

1
partenere ale întreprinderii în
cauză trebuie să provină din
situaţiile financiare anuale
proprii şi din celelalte date
consolidate, dacă acestea există.
La acestea se adaugă 100% din
datele întreprinderilor legate de
aceste întreprinderi partenere,
cu excepţia cazului în care
aceste date au fost deja incluse
prin consolidare.
(9) Datele întreprinderilor cu Nemodificat
care întreprinderea respectivă
este legată trebuie să provină
din situaţiile financiare anuale
proprii şi din celelalte date
consolidate, dacă acestea există.
La acestea se adaugă, în mod
proporţional, datele oricărei
întreprinderi partenere
ale
acestor întreprinderi legate,
situate imediat în amonte sau în
aval de acestea, cu excepţia
cazului în care au fost deja
incluse în situaţiile financiare
anuale
consolidate,
într-o
proporţie cel puţin egală cu
procentul definit la alin. (6).
(10) Atunci când în evidenţele Nemodificat
consolidate nu sunt incluse
informaţii cu privire la numărul

2

3

Nemodificat

Nemodificat
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4

0

1
mediu anual de salariaţi al unei
întreprinderi, cifrele privind
numărul mediu anual de
salariaţi se calculează prin
cumularea proporţională a
datelor aferente întreprinderilor
partenere şi a datelor aferente
întreprinderilor
cu
care
întreprinderea respectivă este
legată.”

13

8. Articolul 7 va avea
următorul cuprins:
„Art. 7 - Încadrarea în Nemodificat
plafoanele
referitoare
la
numărul mediu anual de
salariaţi, cifra de afaceri anuală
netă şi activele totale se
stabilesc pe baza unei declaraţii
pe propria răspundere a
reprezentantului/reprezentanţilo
r legal/legali al/ai întreprinderii
interesate în încadrarea în
categoria întreprinderilor mici
şi mijlocii, conform modelului
prevăzut în Anexele nr. 1 şi 2,
care fac parte integrantă din
prezenta lege.”

2

3

13. La articolul I punctul
8 devine punctul 9.

20

4

0
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1

2

3
14. La articolul I, după
punctul 8 devenit punctul
9 se introduce punctul 91
cu următorul cuprins:
„91. Articolul 8 va avea
următorul cuprins:
“Art. 8. – (1) Controlul
respectării
prevederilor
prezentei legi referitoare la
stabilirea numărului mediu
anual de salariaţi se exercită
de Inspecţia Muncii, pe
baza datelor din Registrul
general de evidenţă a
salariaţilor şi a evidenţelor
proprii.
(2) Controlul respectării
prevederilor prezentei legi
referitoare la declararea
cifrei de afaceri nete anuale
şi a activelor totale se
exercită
de
Ministerul
Finanţelor Publice, pe baza
situaţiilor financiare anuale.
(3) În cazul descoperirii
unor neconcordanţe între
declaraţia
pe
propria
răspundere şi situaţia reală,
organele de control încheie
procese-verbale
de
constatare a faptelor care
21

4

Pentru
realizarea
controlului
asupra datelor
financiare ale
firmelor, care
conform
legislaţiei
române
se
realizează
de
către Ministerul
Finanţelor
Publice
prin
organele
subordonate
acestuia.

0

1

2

3
încalcă dispoziţiile legale, în
condiţiile legii, şi sesizează
organele de urmărire penală
competente atunci când
există indiciile săvârşirii
unei infracţiuni.”
Sen.Silvia Ciornei – PC
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD

15

9. Alineatul (3) al articolului Nemodificat
16 va avea
următorul
cuprins:
„(3) Întreprinderile mici şi
mijlocii pot beneficia de
asistenţă
tehnică
pentru
facilitarea accesului la servicii
de formare de specialitate în
domeniul achiziţiilor publice.”

15. La articolul I punctul
9 devine punctul 10.

16

10. Articolul 28 va avea
următorul cuprins:
„Art.28
(1)
În
vederea Nemodificat
îmbunătăţirii
accesului
întreprinderilor mici şi mijlocii
la
finanţare,
funcţionează
Fondul naţional de garantare a
creditelor pentru întreprinderile

16. La articolul I punctul
10 devine punctul 11.

22

4

0

1
mici şi mijlocii, înfiinţat prin
hotărâre a Guvernului, ca
instituţie cu capital de risc în
conformitate cu legislaţia în
vigoare, care poate înfiinţa
filiale sau unităţi teritoriale fără
personalitate juridică.
(2) În scopul sustenabilităţii
reţelei
teritoriale,
Fondul
naţional
de
garantare
a
creditelor pentru întreprinderile
mici şi mijlocii co-garantează şi
supraveghează
activitatea
filialelor.

(3) Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, în calitate de
acţionar majoritar al Fondul
naţional
de
garantare
a
creditelor pentru întreprinderile
mici şi mijlocii, aprobă anual
prin ordin al preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, politica de risc a
fondului.”

2

3

3. La articolul I punctul 10,
alineatul (3) al articolului 28 va
avea următorul cuprins:
“(3) Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, ca reprezentant al
statului în calitate de acţionar
unic al Fondului naţional de
garantare a creditelor pentru
întreprinderile mici şi mijlocii,
aprobă annual, prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie, politica
de risc a fondului.”
23

4

Este necesară
încadrarea
Comisia
pentru buget, Fondului
finanţe şi bănci
naţional
de
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
garantare
a
Dep.Aurelia Vasile – PSD
creditelor
pentru
Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep.Romeo Hanganu - PC întreprinderile
mici şi mijlocii
în
categoria
instituţiilor
financiare
de
risc,
acesta
dezvoltând
Se elimină

0

1

2

3

24

4
produse
de
garantare
la
nivel local de
risc mai mare
pentru că se
adresează
microîntreprinderilor
şi
întreprinderi-lor
mici.
Agenţia
Naţională
pentru
Întreprinderi
Mici şi Mijlocii
şi Cooperaţie
trebuie să fie
acţionar
majoritar
al
FNGCIMM şi
nu
acţionar
unic,
astfel
încât să se poată
atrage şi alţi
investitori
la
acest fond, cum
sunt autorităţile
publice locale,
consiliile locale
sau
consiliile
judeţene.
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1

2

3
17. La articolul I punctul
10 devenit punctul 11
articolul
28,
după
alineatul (3) se introduce
alineatul (4) cu următorul
cuprins:
„(4) La capitalul social al
filialelor Fondului Naţional
de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii
pot
participa
autorităţile publice locale.”

4

Necesitatea
atragerii
de
capital
local
pentru
funcţionarea
fondurilor
locale.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
17

4. La articolul I, după punctul
10 se introduce un punct nou,
pct.101, cu următorul cuprins:
“101. După articolul 28 se
introduc două articole noi,
art.281 şi 282, cu următorul
cuprins:
Art.281. – Fondul naţional de
garantare a creditelor pentru
întreprinderile mici şi mijlocii
are ca obiect de activitate
principal garantarea creditelor
sau a altor instrumente de
finanţare care pot fi obţinute de
25

Trebuie
menţinută
Comisia
pentru buget, posibilitatea
finanţe şi bănci
FNGCIMM de
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
a
desfăşura
Dep.Aurelia Vasile – PSD
pentru
Dep.Iulian Iancu – PSD
întreprinderile
Se elimină

0

1

2
3
către întreprinderile mici şi Dep.Romeo Hanganu - PC
mijlocii de la băncile comerciale
ori din alte surse.

Art.282. – Fondul naţional de
garantare a creditelor pentru
întreprinderile mici şi mijlocii
poate desfăşura şi următoarele
activităţi conexe, exclusiv pentru
întreprinderile mici şi mijlocii şi
subordonate obiectului său de
activitate:
a) consultanţă pentru afaceri şi
management;
b) administrarea programelor de
finanţare
destinate
întreprinderilor mici şi mijlocii,
finanţate de la bugetul de stat.”
18

18. La articolul I, punctul
11 devine punctul 12.
19. La articolul I punctul
11 devenit punctul 12
articolul 31, alineatul (4)

11. La articolul 31 după
alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4) cu
următorul cuprins:
26

4
mici şi mijlocii
toate activităţile
conexe
prevăzute
în
Hotărârea
de
Guvern
de
înfiinţare, care
sunt
subordonate
obiectului său
de activitate.

0

1

2

3
va
avea
următorul
cuprins:
„Art.31 - (4) În vederea
constituirii bazei de date
prevăzută la alin. (3),
Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi
Mici
şi
Mijlocii şi Cooperaţie şi
Oficiul
Naţional
al
Registrului Comerţului vor
încheia un protocol de
colaborare având ca obiect
schimbul de informaţii cu
titlu
gratuit
privind
întreprinderile mici şi
mijlocii înregistrate.”

„Art.31 - (4) În vederea Nemodificat
constituirii bazei de date
prevăzută la alin. (3), Agenţia
Naţională pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi
Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului vor încheia un
protocol de colaborare având ca
obiect schimbul de informaţii cu
titlu gratuit.”

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
19

12. Articolul 32 va avea
următorul cuprins:
„Art.32 - Până la data de 31 Nemodificat
octombrie a fiecărui an,
Guvernul,
prin
Agenţia
Naţională pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,
prezintă Parlamentului un raport
anual cu privire la dezvoltarea
sectorului întreprinderilor mici

20. La articolul I punctul
12 devine punctul 13.

27

4
Pentru claritatea
textului, Oficiul
Naţional
al
Registrului
Comerţului
devine baza de
date a firmelor
înregistrate în
Registrul
Comerţului.

0

1
şi mijlocii, modul în care cadrul
macroeconomic,
cadrul
legislativ şi cel instituţional
corespund
necesităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii,
politicile de încurajare şi de
stimulare a întreprinderilor mici
şi mijlocii adoptate şi stadiul
aplicării acestora, măsurile
concrete luate în aplicarea
acestora şi efectele constatate.
Raportul anual trebuie să fie
însoţit de programele de
dezvoltare a întreprinderilor
mici şi mijlocii care urmează a
fi
întreprinse
în
anul
calendaristic următor, în vederea
aprobării de către Parlament a
fondurilor care se estimează a fi
prevăzute în legea bugetului de
stat pentru anul următor.”

2

3

20

13. După articolul 34 se Nemodificat
introduc anexele nr. 1 şi 2 care
fac parte integrantă din
prezenta ordonanţă.

21. La articolul I punctul
13 devine punctul 14.

21

Art.II. – Prezenta ordonanţă Nemodificat
transpune în legislaţia naţională
Recomandarea
2003/361/CE

Nemodificat

28
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privind
definiţia
microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici şi mijlocii,
publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 124 din
20 mai 2003, p.0036-0041, şi
parţial Comunicarea Comisiei
Europene privind modelul de
declaraţie
a
informaţiilor
referitoare la încadrarea unei
întreprinderi în categoria de
întreprinderi mici şi mijlocii,
publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 118 din
20 mai 2003, respective modelul
declaraţiei “Informaţii privind
calificarea ca întreprindere mică
şi mijlocie”, anexa la declaraţie
“Calculul pentru întreprinderile
legate sau partenere”, anexa A şi
anexa B.
22

Art.III. – Prezenta ordonanţă Nemodificat
intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Nemodificat

29

4

II. A M E N D A M E N T E R E S P I N S E
În urma dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse
Autorul

Motivaţie

Camera decizională

0
1

1
1. La articolul 3 alineatul
(1), litera b) va avea
următorul cuprins:
„b) realizează o cifră de
afaceri anuală netă de până la
50 milioane de euro,
echivalent în lei, sau deţin
active totale care nu depăşesc
echivalentul în lei a 43
milioane de euro, conform
ultimei situaţii financiare
aprobate. Prin active totale se
înţelege active imobilizate
plus active circulante plus
cheltuieli în avans.”

2
1. La articolul 3 alineatul (1),
litera b) va avea următorul
cuprins:
“b) realizează o cifră de afaceri
netă anuală echivalentă cu până
la 8 milioane euro sau deţin
active totale care nu depăşeşte
echivalentul în lei a 5 milioane
euro, conform ultimei situaţii
financiare
anuale
aprobate;
activele totale reprezintă suma
activelor imobilizate, a activelor
circulante şi a cheltuielilor în
avans;”

3

4
Camera Deputaţilor

30

a) Motivaţia susţinerii:
Se
doreşte
menţinerea
plafoanelor
din
forma
iniţială a Legii nr.346/2004.
b) Motivaţia respingerii:
Plafoanele prevăzute în
textul adoptat de Senat sunt
preluate din Recomandarea
CE nr.2003/361.

0
2

3

2
5. Alineatul (5) al articolului
5 vor avea următorul
cuprins:
(5) La calcularea numărului
mediu anual de salariaţi nu se
vor avea în vedere salariaţii al
căror contract individual de
muncă este suspendat pentru
perioada luată în calcul,
conform prevederilor legale şi
ucenicii şi elevii sau studenţii
care urmează o formă de
pregătire profesională pe bază
de contract de ucenicie sau de
formare profesională.

3
2. La articolul 5, alineatul (5)
va avea următorul cuprins:

4

(5) La calcularea numărului
mediu anual de salariaţi nu se
au în vedere salariaţii pentru
perioada în care contractul
individual de muncă al
acestora
este
suspendat,
conform prevederilor legale, şi
elevii şi studenţii care urmează
o
formă
de
pregătire
profesională pe bază de
contract de şcolarizare ori de
formare profesională.

a) Motivaţia susţinerii:
S-a
avut
în
vedere
precizarea categoriilor de
persoane care se află într-o
perioadă de stagiu într-o
întreprindere dar care nu
sunt incluse în numărul
mediu anual de salariaţi.
b) Motivaţia respingerii
Conform legislaţiei române,
ucenicii nu fac parte din
efectivele de salariaţi ai unei
întreprinderi. De asemenea,
şi în Recomandarea nr.CE
nr.2003/361
la
art.5
paragraful 2 se menţionează
că ucenicii nu fac parte din
numărul mediu anual de
salariaţi.

7. Articolul 6 va avea
următorul cuprins:
(2) Dacă la data întocmirii
situaţiilor financiare anuale,
întreprinderea nu se mai
încadrează
în
plafoanele
stabilite la art. 3 şi 4, aceasta
nu îşi va pierde calitatea de

4. Articolul 6 va avea
următorul cuprins:
(2) Dacă la data întocmirii
situaţiilor financiare anuale,
întreprinderea nu se mai
încadrează
în
plafoanele
stabilite la art.3 şi 4, aceasta nu
îşi va pierde calitatea de
31

5
Camera Deputaţilor

Camera Deputaţilor
a) Motivaţia susţinerii:
Se are în vedere situaţia
întreprinderilor care nu se
mai încadrează în categoria
IMM-urilor.
b) Motivaţia respingerii:

0

4

2
întreprindere mică, mijlocie
sau micro-întreprindere decât
dacă
depăşirea
acestor
plafoane se produce în două
exerciţii
financiare
consecutive.

3
întreprindere mică, mijlocie sau
microîntreprindere decât dacă
depăşeşte aceste plafoane timp
de doi ani consecutiv.

(3) În cazul unei întreprinderi
nou înfiinţate, ale cărei situaţii
financiare nu au fost aprobate,
în condiţiile legii, datele cu
privire la numărul mediu anual
de salariaţi, cifra de afaceri
anuală netă şi activele totale se
determină în cursul exerciţiului
financiar şi se declară pe
propria răspundere de către
reprezentantul/reprezentanţii
întreprinderii în cauză.

(3) În cazul întreprinderilor
înfiinţate de mai puţin de un
an, datele cu privire la numărul
mediu anual de salariaţi, cifra
de afaceri netă anuală şi
activele totale se determină şi
se
declară
pe
propria
răspundere
de
către
reprezentantul/reprezentanţii
întreprinderii în cauză.

4
Conform
legislaţiei
contabile din România,
situaţiile financiare ale unei
firme au în vedere exerciţiul
financiar, şi nu anul
calendaristic.
a) Motivaţia susţinerii:
Textul are în vedere
clarificarea
situaţiei
întreprinderilor
nou
înfiinţate pentru calificarea
acestora ca IMM-uri.
b) Motivaţia respingerii:
În textul propus de Guvern
se precizează situaţia în care
firma declară pe proprie
răspundere datele cu privire
la numărul mediu anual de
salariaţi.
Cifra anuală de afaceri netă
şi activele totale fiind o
situaţie de excepţie în cazul
întreprinderii nou înfiinţate
ale cărei situaţii financiare
nu au fost aprobate în
condiţiile legii.

8. Articolul 7 va avea 5. Articolul 7 va avea
următorul cuprins:
următorul cuprins:
„Art. 7 - Încadrarea în “Art. 7. – Încadrarea în a) Motivaţia susţinerii:
32

5

Camera Deputaţilor

0

2
plafoanele
referitoare
la
numărul mediu anual de
salariaţi, cifra de afaceri
anuală netă şi activele totale se
stabilesc
pe
baza
unei
declaraţii
pe
propria
răspundere
a
reprezentantului/reprezentanţil
or
legal/legali
al/ai
întreprinderii interesate în
încadrarea
în
categoria
întreprinderilor
mici
şi
mijlocii, conform modelului
prevăzut în Anexele nr. 1 şi 2,
care fac parte integrantă din
prezenta lege.”

3
plafoanele
referitoare
la
numărul mediu anual de
salariaţi, cifra de afaceri netă
anuală şi activele totale,
precum
şi
criteriul
de
independenţă se stabilesc pe
baza unei declaraţii pe proprie
răspundere
a
reprezentantului/reprezentanţil
or legal/legali ai întreprinderii
interesate în atestarea încadrării
în categoria întreprinderilor
mici şi mijlocii, conform
modelului prevăzut în anexa
care face parte integrantă din
prezenta lege.”

4
Se doreşte declararea pe
proprie răspundere a datelor
privind numărul de salariaţi
şi datele financiare ale
firmei.
b) Motivaţia respingerii:
Anexa propusă nu este
suficientă având în vedere
clasificarea IMM-urilor în
întreprinderi
autonome
legate şi partenere.
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