
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIIII/I/

R  A  P O  R T
asupra  propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea

întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
 lege ordinară.

Comisia a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii, prin adresa nr. 201/27.03.2001.

În urma examinării proiectului mai sus enunţat, în şedinţa din data de 11.04.2001, propunem ca acesta să fie supus
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi adoptate de Comisie
Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1

Art. 1 - Legea nr. 133/1999 privind

Art. 1 devine art. I cu următorul conţinut:

Art. I - Legea nr. 133/1999 privind stimularea

        Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.



2

0 1 2 3
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 349/23
iulie 1999, se modifică, după cum
urmează:

întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu
modificările ulterioare,se modifică, după
cum urmează:

Autor: dep. Gheorghe Marin

2

         (1). Articolul 3 va avea următorul
cuprins:

Se propune înlocuirea alin. (1) cu „punctul“ 1,
având acelaşi conţinut.

      1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Autor: dep. Gheorghe Marin

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă. În cadrul
articolelor marcate cu cifre
romane se regăsesc
„puncte“ şi nu alineate.

3

          (2). Articolul 4, aliniatul (1) va avea
următorul cuprins:

Se propune înlocuirea alin. (2) cu „punctul“ 2
la art. I, iar partea dispozitivă a punctului 2 se
rearanjează astfel:

         2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea
următorul cuprins:

Autor: dep. Gheorghe Marin

- idem -

4 Art. 2 va deveni art. II cu următorul conţinut: Pentru respectarea
normelor de tehnică



3

0 1 2 3
Art. 2. – Legea 133/1999, cu modificările
aduse prin prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial .

Art. II – Legea 133/1999 , privind
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23
iulie 1999, cu modificările ulterioare şi cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica.

Autor: dep. Gheorghe Marin

legislativă.

Comisia a dezbătut şi alte amendamente pe care le-a respins, după cum urmează:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi respinse de Comisie
Autori

Motivaţie autor
Motivaţia respingerii

0 1 2 3
1 Se propune respingerea în întregime a

propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi

  ■ Prevederile cuprinse în
articolele 3 şi 4 din Legea
nr. 133/1999 sunt
acoperitoare, şi  stabilesc



4

0 1 2 3
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Autor: dep. Iului Vida
           dep. Francisc Pecsi

cu exactitate sfera de
activitate, pentru care se
poate acorda statut de
IMM, respectiv cele care
se exclud de la aplicarea
legii.

                                          PREŞEDINTE,

                                       Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,

Lucia Cornelia Lepădatu

                     Experţi parlamentari,
 Ştefan Condeescu

Doina Leonte
            Alina Hodivoianu



5

C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind

stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, trimisă Comisiei, pentru

examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 201/27.03.2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ precum şi avizele primite de la

următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    ???

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci          ???

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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