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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii 
 
 
 

Cu adresa nr. PLx 280 din 3 mai 2010, Biroul Permanent conform art.95  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi avizare în 
fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă privind aprobarea 
unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal pentru acordarea unor facilităţi fiscale întreprindrilor mici şi mijlocii, astfel: 
acordarea unor eşalonări a  obligaţiilor restante, calculate până la data intrării în vigoare 
a legii, pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni şi  amânarea la 
plată în vederea scutirii, până la ultimul termen din graficul de eşalonare, a majorărilor 
de întârziere şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale, calculate şi 
datorate până la data intrării în vigoare a legii. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului legislativ, 
Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă  a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 aprilie 2010. 
Propunerea legislativă , potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 

şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

La lucrările comisiei au participat  28 deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
comisiei. 
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Irinel Cristu – secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
In urma dezbaterii propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri 

financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii,  în şedinţa din data de 30.06.2010 , 
comisia propune  supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii, cu amendamentul  prezentat în anexă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 
 

I. Amendamente admise 
 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

 
Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 

1. 

Propunere legislativă 
privind aprobarea unor măsuri financiare 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
 

L E G E 
privind aprobarea unor măsuri financiare 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
 

 

2. 

Art.1. – (1) Organul fiscal competent acordă 
pentru obligaţiile fiscale restante următoarele 
înlesniri la plată: 
a) eşalonarea obligaţiilor restante, 
calculate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, reprezentând impozite, taxe, 
contribuţii şi alte venituri bugetare, pe o 
perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de 
graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de 
eşalonare, conform graficului aprobat de către 
creditorul bugetar; 
b) amânarea la plată în vederea scutirii, 
până la ultimul termen din graficul de 
eşalonare, a majorărilor de întârziere şi a 
penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor 
bugetare menţionate la lit. a), calculate şi 

nemodificat  
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datorate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, cuprinse în certificatele de 
obligaţii bugetare eliberate la solicitarea 
operatorului economic. 
(2) De la prevederile alin. (1) lit. b) fac 
excepţie majorările de întârziere şi penalităţile 
pentru datoriile cu stopaj la sursă, care se 
eşalonează în aceleaşi condiţii cu datoriile 
prevăzute la alin. (1) lit. a). 
(3) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) îşi pierd 
valabilitatea în situaţia în care operatorii 
economici prevăzuţi la art. 2 nu îşi achită 
obligaţiile fiscale curente ale fiecărui an fiscal 
cu termene scadente începând cu data de 1 a 
lunii următoare intrării în vigoare a prezentei 
legi. În cazul în care operatorii economici nu 
achită la scadenţă obligaţiile fiscale curente, 
pot efectua plata acestora în cel mult 90 de 
zile, împreună cu majorările de întârziere şi 
penalităţile de întârziere aferente, dar nu mai 
târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an 
fiscal. 
(4) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor 
în care s-au aprobat înlesnirile la alin.(1) 
atrage anularea acestora , începerea sau 
continuarea, după caz, a executării silite 
pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de 
plată a majorărilor de întârziere şi a 
penalităţilor de întârziere calculate de la data 
la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost 
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respectate. 
(5) Sumele care fac obiectul înlesnirilor 
potrivit alin.(1) sunt cele stabilite în 
certificatele de obligaţii fiscale eliberate, la 
solicitarea operatorilor economici prevăzuţi la 
art. 2, de organele teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice. 
(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data 
solicitării operatorului economic, autorităţile 
administraţiei publice centrale sau locale 
creditoare vor emite certificatele de obligaţii 
fiscale prin care se atestă cuantumul sumelor 
care fac obiectul înlesnirilor la plată. 
(7) Pentru obligaţiile de natura celor 
menţionate la alin.(1) lit. a), nu se calculează 
şi nu se datorează majorări de întârziere la 
plată, între data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi data emiterii actului administrativ de 
acordare a facilităţilor. Obligaţiile de natura 
celor menţionate la alin. (1) lit. a), vor fi 
menţionate în rubrica distinctă în certificatele 
de obligaţii fiscale eliberate ulterior, astfel 
încât să nu afecteze activitatea beneficiarului. 
(8) Pentru sumele care fac obiectul facilităţilor 
prevăzute la alin. (1), pe perioada cuprinsă 
între data depunerii solicitării beneficiarului şi 
data emiterii actului administrativ de acordare 
a facilităţilor sau data respingerii solicitării, 
după caz, sa suspendă procedura de executare 
silită. 
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(9) Înlesnirile la plată prevăzute de prezenta 
lege se acordă prin ordin al ministrului 
finanţelor publice. 
(10) Suspendarea executării silite prevăzute la 
alin. (8) se întinde şi pe perioada derulării 
înlesnirilor la plată prevăzute în prezentul 
articol. 

3. 

Art. 2. – Beneficiază de prevederile prezentei 
legi operatorii economici care îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
a) sunt întreprinderi mici şi mijlocii 
potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) se obligă să nu efectueze disponibilizări 
pe o perioadă de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi; 
c) administratorii întreprindrilor mici şi 
mijlocii să nu fi comis infracţiuni cu privire la 
regimul fiscal, asupra cărora instanţele 
judecătoreşti competente s-au pronunţat prin 
hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă. 

nemodificat  

4. 

 
 
Art.3. – Măsurile de sprijin prevăzute de 
prezenta lege vor fi acordate sub forma unor 
scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare 
regională sau de restructurare, cu respectarea 

1. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 3. - (1) Măsurile de sprijin prevăzute de 
prezenta lege vor fi acordate sub forma unor 
scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare 
regională sau de restructurare, cu respectarea 
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legislaţiei naţionale şi comunitare în materie, 
după ce Comisia Europeană a adoptat, după 
caz, o decizie princare măsuirle de sprijin sunt 
combatibile cu piaţa comună. 

legislaţiei naţionale şi comunitare în materie, 
după ce Comisia Europeană a adoptat, după 
caz, o decizie prin care măsurile de sprijin 
sunt combatibile cu piaţa comună. 
(2) Ministerul Finanţelor Publice are 

obligaţia notificării schemei de ajutor de 
stat reglementată de prezenta lege, în 
termen de 30 de zile de la publicarea legii în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Autor: domnul Eugen Nicolăescu – deputat 
PNL 

5. 

Art.4. – Condiţiile de eligibilitate care trebuie 
îndeplinite de către operatorii economici 
prevăzuţi la art.2 în vederea accesării 
sprijinului financiar prevăzut de prezenta lege, 
precum şi bugetul schemelor, procedurilor de 
acordare, monitorizare şi menţinere în vigoare 
a facilităţilor obţinute, vor fi reglementate prin 
hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

nemodificat  
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