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AVIZ 
asupra propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru 
aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu propunerea 
legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderi mici 
şi mijlocii, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 280 din 3 mai 2010, înregistrată sub 
nr.23/131 din 5 mai 2010. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1410/26.11.2009, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul României, prin actul nr.430/19.02.2010, nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
  Senatul, în  şedinţa din 26 aprilie 2010, a respins propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea unor 
măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii, prin acordarea unor înlesniri 
la plată a obligaţiilor restante şi a scutirii majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale neachitate la termen, ca urmare a efectelor crizei economico-
financiare. 
  Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data 
de 26 mai 2010.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,  
avizarea negativă a propunerii legislative, din următoarele motive: 

- legislaţia în vigoare cuprinde o serie de reglementări privind acordarea 
unor facilităţi privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca 
urmare a crizei economico-financiare: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitarea la termen ca 
urmare a crizei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede acordarea pentru toţi contribuabilii care îndeplinesc anumite condiţii, 
înlesniri sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF; 

- măsura de sprijin propusă prin propunerea legislativă este de natura 
schemelor de ajutor de stat, ceea ce implică  respectarea legislaţiei naţionale şi 
comunitare în domeniul acestor ajutoare; 

 



- măsura de eşalonare a obligaţiilor restante numai pentru contribuabilii 
care au statut de întreprinderi mici şi mijlocii poate fi o măsură care privilegiază 
această categorie de contribuabili, şi discriminatorie faţă de ceilalţi contribuabili. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera 
Deputaţilor. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri parlamentari,  
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 
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