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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru antreprenoriat și turism  

                                                                                                  

                   Bucureşti, 15.02.2023 

              Nr. 4c-33/100/2022 

         

 

 

 

COMISIA PENTRU CONSTITUȚIONALITATE 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE RINGO DĂMUREANU 

 

                

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru 

constituționalitate și Comisiei pentru antreprenoriat şi turism cu adresa nr. PLx. 

128/2022 din 12 decembrie 2022. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

 

 

 

 

 

 

com.antreprenoriat
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

    Bucureşti, 15.02.2023 

    Nr.4c-33/100/2022 

 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

constituționalitate și Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate spre 

dezbatere pe fond, cu Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, aflată în procedură de 

reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.445 din 12 octombrie 

2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1136 din 25 octombrie 

2022, transmisă cu adresa PLx 128/2022 din 12 decembrie 2022.  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2004. Ordoanța de urgență a Guvernului vizează simplificarea procesului 

legislativ cu privire la modalitatea de realizare a testului IMM, preconizându-se, 

totodată, şi completarea art.251, care enumeră programele naţionale destinate finanţării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, care se derulează până la 31 decembrie 2027, cu două 

noi programe, şi anume: programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici 

şi mijlocii „Start-up Nation - ROMÂNIA” şi programul privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri 

de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată 

în contextul pandemiei de COVID-19. 

În data de 14 martie 2022 Senatul a adoptat Legea, în calitate de primă Cameră 

sesizată.  

Legea a fost adoptată de către Camera Deputaților, în calitate de Cameră 

decizională, în data de 21 iunie 2022.  

Legea adoptată inițial de Parlament a fost transmisă la promulgare în data de 

23 iunie 2022.  
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La data de 17 iulie 2022 a fost formulată de către Președintele României o 

sesizare de neconstituționalitate a Legii transmisă spre promulgare.  

Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată 

de Președintele României și a constatat că sintagma ,,inclusiv propunerile legislative 

ale deputaților și senatorilor” din cuprinsul dispozițiilor articolului unic pct.1, cu 

referire la art.9 alin.(2) din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind 

stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii este 

neconstituțională. 

Potrivit prevederilor art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru antreprenoriat și 

turism a reexaminat legea în ședința din 15 februarie 2023. 

La ședință, membrii Comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 

La dezbaterea legii au participat ca invitați: domnul Ioan Rus - secretar de stat 

în cadrul Ministrului Antreprenoriatului și Turismului. 

În urma reexaminării Legii și a documentelor conexe, membrii Comisiei 

pentru antreprenoriat și turism au propus, cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în forma prezentată de Senat. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                             SECRETAR, 

 

                   Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                    Florin Mircea 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
                             Consilier parlamentar,  

               Monica Gabriela Tudor 
 

 


