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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării 
și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii -  PL-x nr.  506/2014  

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii -  PL-x nr. 506/2014. 

 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) și alin (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este cameră 
decizională. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 359 din 07.04.2014, a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative. 

Guvernul a transmis un punct de vedere, cu nr. 1261 din 27.06.2014, prin care învederează că la 
9 mai 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 62/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii , care include și modificarea 
definiției ”întreprinderii” în sensul solicitat de inițiatorii propunerii legislative și arată că nu susține 
propunerea legislativă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă, cu 94 de voturi 
pentru și un vot împotrivă, în ședința sa din 25.11.2014. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
afaceri europene a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 9 decembrie 2014. 

 În urma examinării propunerii legislative membrii comisiei au constatat că aceasta nu mai are 
obiect, întrucât art. 2 al Legii 346/2004, așa cum a fost modificat la data de 9 mai 2014, prin Legea nr. 
62/2014 îndeplinește cerințele formulate de inițiatori la o dată anterioară. 

Având în vedere cele de mai sus, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea acestei propuneri legislative. 
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