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PLx nr.628/2019 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre 
dezbatere și avizare proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele 
de afaceri (PLx nr.628/2019). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă conform avizului nr. 
775/06.09.2019. 
 Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din  26.11.2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului juridic 
privind înfiinţarea şi funcţionarea incubatoarelor şi a acceleratoarelor de afaceri, prin 
acordarea unor facilităţi fiscale din partea autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, 
în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui 
mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale. Prin proiect se propun măsuri pentru 
clarificarea mecanismului de analiză, din perspectiva practicii Uniunii Europene; a 
competenţelor de acordare a titlurilor de incubator, redefinirea unor termeni şi expresii 
în scopul clarificării noţiunilor existente, introducerea şi definirea unor termeni şi expresii 
noi, clarificarea unor aspecte metodologice şi de interacţiune cu autoritatea 
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, 
simplificarea procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri, modificarea 
perioadei de valabilitate a titlului de incubator de afaceri etc. Totodată, ca urmare a 
adoptării noii reglementări în materie, se preconizează abrogarea Legii nr.102/2016 
privind incubatoarele de afaceri, precum şi a Ordinului ministrului pentru mediul de 
afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr.17/2017. 
 Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 
proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru și 2 
abțineri) a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  
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