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Bucureşti, 03. 02.2017

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul
Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii,
Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din
cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului
de stat pe anul 2017, transmis de Guvernul României.
Conform prevederilor art. 59 și art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege
menţionat mai sus în şedinţa din 3 februarie 2017.
Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la
acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat. (anexa 3/60).
La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Mediul de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (anexa 3/60) au fost avizate favorabil.
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.
Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte integrantă din
prezentul aviz.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Deputat Mihai TUDOSE

PREŞEDINTE,
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR

PREŞEDINTE,
Deputat Iulian IANCU

PREŞEDINTE,
Senator Ilie NIȚĂ

Voturi pentru: 33
Voturi împotrivă: 16

Anexa
AMENDAMENTE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
(Anexa 3/60)

Nr.
crt.

1

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Solicităm alocarea sumei de
5.000 mii lei pentru vouchere
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, cursuri
de
educaţie
antreprenorială în beneficiul
Comerţ şi Antreprenoriat
microîntreprinderilor
deja
Anexa nr. 3 / 60 / 02- Cap. 50.01, existente.
Grupa 40 – Titlul IV
Subvenţii, Articol 13 – Susţinerea Autori:
exportului, a mediului de afaceri şi a Sen. Nicoleta-Ramona Dinu,
tranzacţiilor internaţionale
USR
Sen. Silvia-Monica Dinică, USR
Dep. Cosette Chichirău, USR
Legea Bugetului de Stat pe anul 2017

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația respingerii
(numai pt comisii)

Având în vedere că în bugetul general
consolidat se estimează o creştere de
60,7% (în anul 2017 faţă de 2016) la
impozitul
pe
venitul
microîntreprinderilor,
din
cadrul
Capitolului Venituri fiscale, se propune
sprijinirea acestora prin alocarea sumei
5.000 mii lei pentru vouchere cursuri de
educaţie antreprenorială în beneficiul
microîntreprinderilor deja existente.
Astfel, microîntreprinderile pot beneficia
de subvenţionarea cursurilor de educaţie
antreprenorială în limita a 5 mii lei/an.
Precizăm
că
propunerea
este
complementară programelor „Start-up
Nation România” şi „România Start Up
Plus” care sunt intervenţii în privinţa
întreprinderilor nou înfiinţate. Totodată
precizăm
că
propunerea
este
complementară
prevederilor
Legii
227/2015 care reglementează un cadru
stimulativ formării profesionale stabilind

Membrii comisiilor
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiatori
nu este sustenabilă.

că nu sunt venituri impozabile
cheltuielile
efectuate
de
angajatori/plătitori pentru pregătirea
profesională şi perfecţionarea angajaţilor,
administratorilor stabiliţi potrivit actului
constitutiv.
Astfel,
considerând
că
expertiza
angajaţilor şi a administratorilor asigură,
în mod fundamental, competitivitatea şi
creşterea duratei medii de funcţionare a
afacerii,
propunem
acordarea
de
vouchere
cursuri
de
educaţie
antreprenorială în beneficiul angajaţilor
şi
a
administratorilor
microîntreprinderilor deja existente.
Temei legal: Conform Codului Muncii,
Titlul VI, Capitolul 1, art. 200, salariatul
poate avea avantaje în natură pentru
formarea profesională.
Sursa
de
finanţare:
Bugetul
Ministerului pentru Mediu de Afaceri,
Comerţ şi Antreprenoriat
Suma se asigură prin diminuarea
corespunzătoare a alocărilor existente în
Anexa nr. 3/60/02- Cap. 50.01, Grupa 40
– Titlul IV Subvenţii, Articol 13 –
Susţinerea exportului, a mediului de
afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale
(50.01.40.13). Astfel, suma de 45.010
mii lei deja prevăzută va rămâne
nemodificată, dar va cuprinde şi
bugetarea acţiunii descrise.

