
 

 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI   
 
 
Bucureşti, 12 martie 2019 
            Nr. 4c-13/138 

 
     AVIZ    

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 

pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru 
stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, trimis cu adresa nr. P.L.x. 56 din 25 februarie 
2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/138 din 26 februarie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 18 
februarie  2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 12 martie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2017, în vederea creşterii eficientizării Programului „Start-up Nation 
Romania”, prin crearea unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare, care 
are drept scop simplificarea condiţiilor de accesare şi îmbunătăţirea metodelor de implementare a 
acestuia, prin acordarea unei sume forfetare, cu condiţia creării a minim 2 locuri de muncă, pe durată 
nedeterminată şi cu normă întreagă, în condiţiile stabilite prin intermediul schemei de ajutor de minimis.  

   Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1155/06.12.2018.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectul de 
Lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
 

                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                              Nicuşor HALICI                                    Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
Referent parlamentar,  
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