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AL 
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    Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
stimularea investitorilor individuali - business angels, trimis spre dezbatere în fond 
cu adresa nr. PLx.26 din 9 februarie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 
  
   Viorel ŞTEFAN       Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind stimularea investitorilor individuali 

- business angels 
 
            În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere pe 
fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.26 din 9 
februarie 2015. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
     Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

 
           Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acordarea 
de facilităţi fiscale, urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr.346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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În conformitate cu prevederile art. 61  şi art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două 
Comisii au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţe comune în zilele 
de 10 şi 24 martie 2015 şi în şedinţe separate în ziua de 31 martie 2015. 

 
La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, potrivit dispoziţiilor       

art. 55 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

 
    În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind stimularea 
investitorilor individuali - business angels, cu amendamente admise şi respinse 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. 
 
     În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
    PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 
  
   Viorel ŞTEFAN       Iulian IANCU 
 
 
 
             SECRETAR, 
 
         Mihai-Aurel DONŢU  

SECRETAR, 
 

Radu Bogdan ŢÎMPĂU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,         Consilier, 
Giorgiana Ene         Cristina Donea 
Expert parlamentar 
Florentina Rădoi 

 
 
 
 
 



ANEXA 1 
 

 
A   M   E   N   D   A   M   E   N   T   E       A D M I S E 

 
asupra proiectului de Lege privind privind stimularea investitorilor individuali – business angels 

 

Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 

 

Lege  
privind privind stimularea 

investitorilor 
 individuali – business angels 

Nemodificat  

1  
 
 
 
Art. 1. - Prezenta lege 
reglementează condiţiile în care 
persoanele fizice, denumite 
investitori individuali business - 
angels, pot beneficia de facilităţi 
fiscale, ca  urmare a dobândirii de 
părţi sociale şi a acordării de 
împrumuturi întreprinderilor mici 
şi mijlocii, astfel cum sunt definite 
de Legea nr. 346/2004 privind 

 
 
 
 
Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează 
condiţiile în care persoanele fizice, denumite 
investitori individuali - business angels, pot 
beneficia de facilităţi fiscale, urmare a 
dobândirii de părţi sociale prin investiţii în 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici, 
astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 
 
 
Modificarea noţiunii de 
împrumut cu cea de 
investiţie ca necesitate 
a corelării cu conceptul 
vehiculat la nivel 
european referitor la 
business angels (fiind 
cel care investeşte 
direct, cu precădere în 



Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, denumite în continuare 
societăţi, care întrunesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
 
a) sunt organizate ca societăţi cu 
răspundere limitată, potrivit 
prevederilor art. 2 lit. e) din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
b) au cel mult trei ani de la 
înfiinţare; 
 
 
c) nu au datorii către bugetul 
general consolidat la data acordării 
împrumutului; 
 
d) sunt întreprinderi autonome în 
sensul Legii nr. 346/2004, cu 
modificările şi completările 

denumite în continuare societăţi, care 
întrunesc cumulativ următoarele condiţii: 
 
 
 
 
 
a) sunt constituite ca societăţi cu răspundere 
limitată în condiţiile art. 2 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 
b) se elimină 
 
 
 
c) se elimină 
 
 
 
 b) sunt întreprinderi autonome în sensul Legii 
nr. 346/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

stat-up-uri, cu care un 
există legături de 
familie). 
 
 
 
Aplicabilitatea legii se 
limitează la 
microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici 
(active şi cifră de 
afaceri mai mici de 10 
mil EUR şi mai puţin 
de 50 salariaţi) corelat 
cu menţinerea scutirii 
de impozit pe câştiguri 
la transferul părţilor 
sociale (art. 3 alin (3)) 
 
Lărgirea gamei de 
domenii în care 
investiţiile un 
beneficiază de 
facilităţi: - Literele a), 
b), d) şi i) preluate din 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
ulterioare; 
 
 
 
e) nu au ca obiect de activitate 
acordarea de consultanţă de orice 
fel. 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 

 
 
 
 
e) se elimină 
 
 
 
c) nu se află în incapacítate de plată sau în 
stare de insolvenţă sau faliment şi nu a fost 
deschisă procedura concordatului preventiv 
sau lichidării societăţii.  
 
(2) Nu intră sub incidenţa prezentei legi 
investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară 
activităţi în următoarele domenii: 

a) bancar; 
b) asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, 

intermedieri financiare, orice alte activităţi în 
domeniul financiare; 

c) tranzacţii imobiliare, închiriere active 
imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, 
dezvoltare imobiliară; 

d) jocuri de noroc şi pariuri; 
e) producţie sau comercializare de oţel;  
f) producţie sau comercializare de cărbune; 
g) construcţii de nave maritime şi fluviale; 

art. 112^1 şi 112^2 din 
Codul Fiscal privitoare 
la microîntreprinderi 
- Literele c) şi h) 
preluate din OUG 
6/2011 privitoare la 
SRL-D 
- Literele e), f) şi g) 
preluate din 
reglementările UE 
referitoare la ajutor de 
minimis şi ajutor de 
stat 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

Motivaţia 

 
 1 4 3 

h) producţie sau comercializare de armament, 
muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe 
aflate sub control naţional, plante, substanţe şi 
preparate stupefiante şi psihotrope; 

i) consultanţă în orice domeniu. 
 
 

2  
Art. 2 - (1) Pentru a beneficia de 
facilităţile prevăzute la art. 3, orice 
persoana fizică poate deveni 
investitor individual - business 
angels la societăţile prevăzute la art. 
1, dacă: 
 
 
a) este o persoană din afara 
societăţii şi devine asociat al 
acesteia prin cesiunea de părţi 
sociale, potrivit prevederilor art. 
202 alin. (2) – alin. (24) din Legea 
nr. 31/1990; republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 

 
Art. 2 - (1) Pentru a beneficia de facilităţile 
prevăzute la art. 3, orice persoana fizică poate 
deveni investitor individual - business angel la 
societăţile prevăzute la art. 1, dacă 
îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
 
a) este o persoană din afara societăţii şi 
dobândeşte calitatea de asociat al acesteia 
prin aportul său în numerar la capitalul 
social al societăţii, rezultând emiterea de noi 
părţi sociale în favoarea sa; investitorul 
individual - business angel va dobândi un 
număr de părţi sociale la societate la 
valoarea nominală cu primă de emisiune 
aferentă aportului său, plătită la data 
majorării capitalului social; 

 
 
 
 
Se impune îndeplinirea 
cumulativă a 
condiţiilor prevăzute la 
art. 2 pentru a clarifica 
statutul de investitor 
business angels. 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
 
 
 
 
 
b) acordă un împrumut fără 
dobândă, potrivit prevederilor 
legii, echivalentul în lei al sumei de 
cel puţin 3.000 de euro, la cursul 
BNR din ziua efectuării 
împrumutului, pe o perioadă de 
minimum 3 ani, către societatea al 
cărei asociat a devenit; împrumutul 
este acordat prin sistemul bancar din 
România şi este înregistrat în 
contabilitatea societăţii, conform 
legii. 
 
 
 
c) acordă împrumutul numai în 
vederea îndeplinirii obiectului 
principal de activitate al societatii şi 
potrivit planului de afaceri stabilit 
pentru care investitorul individual-

 
 
 
 
 
b) investeşte o sumă cuprinsă între   3.000 de 
euro şi 200.000 euro, echivalent lei la cursul 
Băncii Naţionale a României din ziua 
efectuării operaţiunii în societatea al cărei 
asociat devine, prin dobândirea de părţi 
sociale; dobândirea părţilor sociale are loc 
prin majorare de capital social, în 
conformitate cu prevederile lit. a), iar suma 
investită va fi plătită prin intermediul 
sistemului bancar din România şi va fi 
înregistrată în contabilitatea societăţii, 
conform legii; aceste limite de sume se aplică 
cumulat, indiferent de numărul 
investitorilor; 
 
c) investiţia este efectuată strict în vederea 
îndeplinirii obiectului principal de activitate al 
societăţii şi planului de afaceri pentru care 
investitorul individual-business angel va 
investi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Limitarea la 200.000 
euro a sumei investite 
pentru corelare cu 
prevederile UE 
referitoare la ajutorul 
de minimis. 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
business angels asigură 
împrumutul; 
 
d) nu are fapte înscrise în cazierul 
fiscal eliberat de autorităţile 
competente la data acordării 
împrumutului; 
 
e) nu poate deţine, ca urmare a 
cesiunii, în nume propriu sau prin 
persoane interpuse, mai mult de 
49% din capitalul social al societăţii 
în cauză; 
 
f) nu este incapabilă ori nu a fost 
condamnată pentru infracţiuni 
contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, infracţiuni de 
corupţie, delapidare, infracţiuni de 
fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a 

 
 
 
d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal 
eliberat de autorităţile competente la data 
efectuării investiţiei; 
 
 
e) nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în 
nume propriu sau prin persoane interpuse, mai 
mult de 49% din capitalul social al societăţii în 
cauză; 
 
 
f) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Corelat cu modificările 
de la art. 1. 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
finanţării terorismului, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; sau pentru infracţiunile 
prevăzute de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(2) Dacă mai multe persoane fizice 
devin investitori individuali 
business - angels potrivit 
prevederilor alin. (1), facilităţile 
fiscale pot fi acordate pentru 
maximum 49% din capitalul social 
al societăţii în cauză, proporţional 
cu procentul părţilor sociale deţinut. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Dacă mai multe persoane fizice devin 
investitori individuali - business angels în 
condiţiile alin. (1), facilităţile fiscale pot fi 
acordate pentru maximum 49% din capitalul 
social al societăţii în cauză, proporţional cu 
procentul părţilor sociale deţinute. 
 

3  
 
Art. 3- (1) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, investitorul 
individual - business angels este 
scutit de impozitul pe veniturile sub 
formă de dividende, pentru o 

 
Art. 3 - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 
67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, investitorul individual-business 
angel este scutit de impozitul pe veniturile sub 
formă de dividende, pentru o perioadă de 3 
ani, din momentul dobândirii părţilor sociale, 
pentru dividendele aferente părţilor sociale 
dobândite în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. a); 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
perioadă de 3 ani, din momentul 
cesiunii părţilor sociale, pentru 
dividendele aferente părţilor sociale 
dobândite potrivit prevederilor art. 
2, alin. (1), lit. a); 
 
(2) Prin derogare de la dispoziţiile 
art. 67 alin (3) lit. b) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare,  investitorul 
individual - business angels este 
scutit de impozit pentru câştigul 
stabilit conform art. 66, alin. (3), din 
aceeaşi lege,  dacă transferul 
părţilor sociale are loc după trecerea 
unui termen de cel puţin 3 ani de la 
dobândire. 
 
(3) Valoarea totală, cumulată, a 
facilităţilor acordate potrivit alin. 
(1) nu poate depăşi valoarea 
împrumutului acordat de către 
investitorul individual-business 
angels. 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 67 alin. 
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
investitorul individual-business angel este 
scutit de impozit pentru câştigul stabilit 
conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă transferul părţilor sociale are 
loc după trecerea unui termen de cel puţin 3 
ani de la dobândire. 
 
 
 
(3) Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru 
care se aplica facilităţile acordate conform 
alin. (1), nu poate depăşi valoarea investiţiei 
efectuate de către toţi investitorii individuali - 
business angels.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
prevederile UE 
referitoare la ajutorul 
de minimis. 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
(4) În cazul în care societatea decide 
rambursarea anticipată a 
împrumutului acordat, facilitatea 
prevăzută la alin. (1) se acordă 
proporţional cu perioada în care 
societatea a beneficiat de împrumut. 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

(4) Investitorul individual business angel poate 
cesiona părţile sociale într-o societate închisă 
împreună cu investiţia acordată societăţii către 
un alt investitor individual, care la data 
dobândirii prin cesiune a drepturilor de 
participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea 
calitatea de asociat, acesta din urmă 
beneficiind de toate facilităţile fiscale acordate 
de prezenta lege pentru investitorul individual-
business angels. Termenele şi condiţiile 
stabilite de prezenta lege se vor aplica noului 
investitor individual-business angels pentru 
restul perioadei rămase. 

4  
Art. 4 - Facilităţile fiscale prevăzute 
la art. 3 se acordă dacă sunt 
îndeplinite, cumulativ, următoarele 
condiţii: 
 
 a) investitorul individual-business 
angels nu înstrăinează părţile 
sociale înainte de expirarea 
termenului de 3 ani de la data 
dobândirii acestora în conformitate 

 
Art. 4 - Nemodificat 
 
 
 
 
a) investitorul individual-business angel nu 
înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea 
termenului de 3 ani de la data dobândirii 
acestora în conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (1) lit. a); în caz contrar, acesta datorează 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
cu prevederile art.  2 alin. (1) lit. a); 
în caz contrar, acesta datorează 
impozitul pe veniturile sub formă de 
dividende conform art. 67 alin. (1) 
din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aferent perioadei pentru 
care a fost acordată facilitatea 
fiscală prevăzută la art. 3, la care se 
adaugă accesorii potrivit legii. 
 
 
b) actul constitutiv al societăţii, 
depus pentru susţinerea cererii de 
înregistrare a cesiunii în Registrul 
Comerţului, conţine următoarele 
clauze:  
i) participarea la profit şi pierderi a 
asociaţilor va deveni proporţională 
cu procentul părţilor sociale deţinut 
de fiecare asociat; 
ii) deciziile privind planul de afaceri 
şi renunţarea la împărţirea 
profitului, aferente împrumutului 
acordat, se vor lua cu acordul 

impozitul pe veniturile sub formă de 
dividende  conform art. 67 alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare,  aferent perioadei pentru care a fost 
acordată facilitatea fiscală prevăzută la art. 3 
alin. (1), la care se adaugă accesorii potrivit 
legii, precum şi impozitul pe veniturile din 
investiţii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din 
Legea nr. 571/2003, aferent înstrăinării părţilor 
sociale. 
 
 
b) actul constitutiv al societăţii, depus pentru 
susţinerea cererii de înregistrare a majorării 
capitalului social prin emiterea de noi părţi 
sociale în Registrul Comerţului, conţine 
următoarele clauze: 
(i) participarea la profit şi pierderi a asociaţilor 
va deveni proporţională cu procentul părţilor 
sociale deţinut de fiecare asociat; 
(ii) deciziile privind planul de afaceri şi 
renunţarea la împărţirea profitului  aferente 
investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul 
tuturor asociaţilor; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelat cu modificarea 
de la art. 1 
 
Se înlocuieşte termenul 
de cesiune cu 
majorarea capitalului 
social, ca urmarea a 
modificării de la art. 1 
 
Se impune introducerea 
unor prevederi 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
tuturor asociaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 

___________ 

 
 
 
c) societatea şi asociaţii un utilizează prima 
de emisiune la majorarea capitalului social 
şi nu o repartizează către asociaţi, pe o 
durată de  3 ani de la data înregistrării 
investitorului individual – business angel la 
registrul comerţului. 
 
d) societatea nu are datorii către bugetul 
general consolidat la data cesionării părţilor 
sociale de către investitorul individual-
business angel. 
 
 
 
 
 

suplimentare, în 
vederea eliminării 
posibilităţii ca prima de 
emisiune să poată fi 
utilizată de către 
asociaţi pe durata celor 
trei ani, când ei 
beneficiază de facilităţi 
fiscale, conform 
legislaţiei. 
 
Investitorul business- 
angel trebuie să se 
asigure prin exercitarea 
calităţii de acţionar şi 
eventual creditor al 
societăţii ca aceasta are 
un comportament fiscal 
corect, iar facilităţile 
fiscale ce îi sunt 
garantate acestuia 
trebuie să aibă ca 
fundament 
conformarea fiscală  
completă a societăţii. 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
 
 

5 Art. 5- (1) Contractul de împrumut 
încheiat în formă autentică, potrivit 
prevederilor art. 2158 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dintre 
investitorul individual - business 
angels şi societate, se semnează la 
aceeaşi dată cu contractul de 
cesiune a părţilor sociale, urmând să 
producă efecte juridice la data 
înscrierii a cesiunii părţilor sociale 
în Registrul Comerţului. 
 
 
 
 (2) În Registrul Comerţului se face 
menţiunea despre statutul de 
investitor individual-business angels  
al cesionarului, pe baza contractului 
de împrumut, care va fi ataşat la 
cererea de înregistrare a menţiunii 
având ca obiect transmiterea părtilor 

 
Art. 5 - (1) Investitorul individual-business 
angel, asociaţii societăţii şi societatea vor 
încheia un acord de contribuţie în care se 
menţionează obligatoriu majorarea de 
capital social prin emiterea de părţi sociale 
şi prima de emisiune urmând să-l 
înregistreze la registrul comerţului, 
conform legislaţiei în vigoare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În registrul comerţului se face menţiunea 
despre statutul de investitor individual-
business angel, pe baza acordului de 
contribuţie, care va fi ataşat la cererea de 
înregistrare a majorării de capital social şi 
emiterea de noi părţi sociale. 

 
 
 
Se renunţă la forma 
contractului de 
împrumut în favoarea 
acordului de 
contrubuţie, în vederea 
corelării cu art. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În acordul de 
contribuţie se va trece 
valoarea investiţiei, un 
doar majorarea de 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
sociale în Registrul Comertului . capital social. 

 
6 Art. 6 - (1) Societatea va lua 

măsurile necesare pentru obţinerea 
şi deţinerea de informaţii complete, 
clare şi actualizate, despre structura 
deţinătorilor părţilor sociale, 
inclusiv a investitorului individual-
business angels, şi le va pune la 
dispoziţia Registrului Comerţului 
sau a altor autorităţi competente, 
conform prevederilor legale. 
(2) Reprezentantul legal desemnat 
al societăţii asigură păstrarea, 
potrivit prevederilor legii, într-o 
formă corespunzătoare, a datelor de 
identitate ale deţinătorilor părţilor 
sociale, inclusiv ale investitorului 
individual-business angels şi a 
înregistrărilor tuturor operaţiunilor 
financiare desfăşurate de societate 
pe o perioadă de minimum 5 ani de 
la data la care societatea şi-a încetat 
activitatea. 
 

 
(1) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) - Nemodificat 
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Nr.
crt. 

Text proiect de Lege 

Amendamente propuse / Observaţii 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru industrii 

 

Motivaţia 

 1 3 4 
 
 

7 Art. 7 – Măsurile de natura 
ajutorului de stat sau de minimis 
instituite de prezenta lege se acordă 
pe baza unei scheme de ajutor de 
stat sau de minimis elaborate de 
Departamentul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri 
şi turism, cu respectarea 
prevederilor naţionale şi ale Uniunii 
Europene în domeniul ajutorului de 
stat. 

 Art. 7. Măsurile de natura ajutorului de stat 
sau de minimis instituite de prezenta lege vor 
fi acordate în baza unei scheme de ajutor de 
stat sau de minimis elaborate de Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii 
Europene în domeniul ajutorului de stat. 
 
 

 
 
Corelat cu noua 
denumire a 
Ministerului. 
 
 
 
 
 
 
 

8 Art. 8 - Prezenta lege intră în 
vigoare la 45 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Nemodificat  
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ANEXA 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr.crt. Text proiect de Lege 
Amendamente propuse / Observaţii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Cameră decizională 

0 1 3 4 5 
1.  

 
 
Art. 1. Prezenta lege 
reglementează condiţiile 
în care persoanele fizice, 
denumite investitori 
individuali business - 
angels, pot beneficia de 
facilităţi fiscale, ca  
urmare a dobândirii de 
părţi sociale şi a 
acordării de 
împrumuturi 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, astfel cum sunt 
definite de Legea nr. 
346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Art.1 se modifica si se completeaza, 
astfel: 
 
 
Art.1 Prezenta lege reglementeaza 
conditiile in care persoanele fizice, 
denumite investitori individuali- 
business angels, pot beneficia de 
facilitati fiscale, ca urmare a dobandirii 
de parti sociale sau actiuni la societatile 
inchise si a acordarii de imprumuturi 
intreprinderilor mici si mijlocii, astfel 
cum sunt definite de Legea nr.346/2004 
privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, denumite in continuare 
societati, care intrunesc, cumulati, 
urmatoarele conditii: 
 

a) sunt organizate ca societati 
comerciale, potrivit prevederilor 
art.2 din Legea societatilor 

a) Argumente pentru 
susţinerea amendamentelor: 
In vederea extinderii ariei de 
aplicare şi la societatile pe 
actiuni 
 
 
b) Argumente pentru 
respingerea amendamentelor: 
Urmare supunerii la vot şi 
adoptării altor altor 
amendamente depuse 

Camera Deputaţilor 
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denumite în continuare 
societăţi, care întrunesc 
cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
 
a) sunt organizate ca 
societăţi cu răspundere 
limitată, potrivit 
prevederilor art. 2 lit. e) 
din Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
b) au cel mult trei ani de 
la înfiinţare; 
c) nu au datorii către 
bugetul general consolidat 
la data acordării 
împrumutului; 
d) sunt întreprinderi 
autonome în sensul Legii 
nr. 346/2004, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
e) nu au ca obiect de 
activitate acordarea de 
consultanţă de orice fel. 

nr.31/1990, republicata cu 
modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
b) -- 
c) ---- 
 
d) sunt intreprinderi autonome, in 

sensul Legii nr.346/2004, cu 
modificarile si completarile 
ultereioare; 

e) nu au ca obiect de activitate 
acordarea de consultanta de orice 
fel. 

 
 
Autori: dep. Vasile Horga, Anton 
Doboş 
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2  
 
 
Art. 2 
(1) Pentru a beneficia de 
facilităţile prevăzute la 
art. 3, orice persoana 
fizică poate deveni 
investitor individual - 
business angels la 
societăţile prevăzute la 
art. 1, dacă: 
 
a) este o persoană din 
afara societăţii şi devine 
asociat al acesteia prin 
cesiunea de părţi sociale, 
potrivit prevederilor art. 
202 alin. (2) – alin. (24) 
din Legea nr. 31/1990; 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 

La articolul 2, alineatul (1), litera b) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.2.  
 
“Art. 2 - Nemodificat 
 
 
 
a) la data dobândirii prin cesiune de 
părţi sociale sau acţiuni la societăţile 
închise, potrivit prevederilor din Legea 
nr. 31/1990; republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, acesta nu 
avea calitatea de asociat sau acţionar 
în societatea în care devine investitor 
individual-business angels; 
 (2) Dacă mai multe persoane fizice 
devin investitori individuali business - 
angels potrivit prevederilor alin. (1), 
facilităţile fiscale vor fi acordate pentru 
pentru toţi investitorii societăţii în 
cauză, proporţional cu procentul părţilor 
sociale deţinut”. 
Autori; dep. Vasile Horga, Anton 
Doboş 
 
 
b) acordă un împrumut fără dobândă, 
potrivit prevederilor legii, echivalentul în 
lei al sumei de cel puţin 3 000 de euro, 

a) Argumente pentru 
susţinerea amendamentelor: in 
vederea extinderii ariei de 
aplicare şi la societatile pe 
actiuni 
 
 
b) Argumente pentru 
respingerea amendamentelor: 
Urmare supunerii la vot şi 
adoptării altor altor 
amendamente depuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) motivatia sustinerii:Prin
micșorarea acestei sume, se va
da posibilitatea mai multor

Camera Deputaţilor 
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b) acordă un împrumut 
fără dobândă, potrivit 
prevederilor legii, 
echivalentul în lei al 
sumei de cel puţin 5 000 
de euro, la cursul BNR 
din ziua efectuării 
împrumutului, pe o 
perioadă de minimum 3 
ani, către societatea al 
cărei asociat a devenit; 
împrumutul este acordat 
prin sistemul bancar din 
România şi este 
înregistrat în 
contabilitatea societăţii, 
conform legii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) acordă împrumutul 
numai în vederea 

la cursul BNR din ziua efectuării 
împrumutului, pe o perioadă de 
minimum 3 ani, către societatea al cărei 
asociat a devenit; împrumutul este 
acordat prin sistemul bancar din 
România şi este înregistrat în 
contabilitatea societăţii, conform legii.” 
Autor: Comisia economică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) cota de participatie la capitalul social 
se stabileste prin negocierea dintre parti. 
Autor: dep Mihai Tararache 
 
 
 
 

întreprinzători privați de a
deveni business angels. 
În România nivelul de trai 
este scăzut, iar această sumă 
este mult mai mică în statele  
Uniunii Europene 
b) Argumente pentru 
respingerea amendamentelor: 
Urmare supunerii la vot şi 
adoptării altor altor 
amendamente depuse 
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îndeplinirii obiectului 
principal de activitate al 
societatii şi potrivit 
planului de afaceri 
stabilit pentru care 
investitorul individual-
business angels asigură 
împrumutul; 
d) nu are fapte înscrise în 
cazierul fiscal eliberat de 
autorităţile competente la 
data acordării 
împrumutului; 
e) nu poate deţine, ca 
urmare a cesiunii, în 
nume propriu sau prin 
persoane interpuse, mai 
mult de 49% din capitalul 
social al societăţii în 
cauză; 
f) nu este incapabilă ori 
nu a fost condamnată 
pentru infracţiuni contra 
patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, 
infracţiuni de corupţie, 
delapidare, infracţiuni de 
fals în înscrisuri, evaziune 
fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr. 
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656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării 
terorismului, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare; 
sau pentru infracţiunile 
prevăzute de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Dacă mai multe 
persoane fizice devin 
investitori individuali 
business - angels potrivit 
prevederilor alin. (1), 
facilităţile fiscale pot fi 
acordate pentru maximum 
49% din capitalul social al 
societăţii în cauză, 
proporţional cu procentul 
părţilor sociale deţinut. 

3  
 
Art. 3 
(1) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 67 alin. 

 La articolul 3 alineatele (3) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 

a) Argumente pentru 
susţinerea amendamentelor: 
pentru a acorda dreptul de a 
beneficia de facilitate chiar si 
pe o perioada mai scurta, in 

Camera Deputaţilor 
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(1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
investitorul individual - 
business angels este scutit 
de impozitul pe veniturile 
sub formă de dividende, 
pentru o perioadă de 3 
ani, din momentul 
cesiunii părţilor sociale, 
pentru dividendele 
aferente părţilor sociale 
dobândite potrivit 
prevederilor art. 2, alin. 
(1), lit. a); 
(2) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 67 alin (3) 
lit. b) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
investitorul individual - 
business angels este scutit 
de impozit pentru câştigul 
stabilit conform art. 66, 
alin. (3), din aceeaşi lege,  
dacă transferul părţilor 
sociale are loc după 
trecerea unui termen de 
cel puţin 3 ani de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(3) Alineatul (3) al articolului 3 se 
elimină. 
 
 
 
(4) În cazul în care societatea decide sau 
investitorul individual-business angels 
solicită în baza unor motive temeinic 
argumentate rambursarea anticipată a 
împrumutului acordat, facilitatea 
prevăzută la alin. (1) se acordă 
proporţional cu perioada în care 
societatea a beneficiat de împrumut”. 
Autori: dep. Vasile Horga, Anton Doboş 

cazul in care se retrage din 
motive temeinice 
 
 
b) Argumente pentru 
respingerea amendamentelor: 
Urmare supunerii la vot şi 
adoptării altor altor 
amendamente depuse 
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dobândire. 
(3) Valoarea totală, 
cumulată, a facilităţilor 
acordate potrivit alin. (1) 
nu poate depăşi valoarea 
împrumutului acordat 
de către investitorul 
individual-business 
angels. 
(4) În cazul în care 
societatea decide 
rambursarea anticipată 
a împrumutului acordat, 
facilitatea prevăzută la 
alin. (1) se acordă 
proporţional cu 
perioada în care 
societatea a beneficiat de 
împrumut. 

 
După alineatul (4) al articolului 3 se 
introduce un nou alineat, alineatul (5) 
cu următorul cuprins: 
“(5) În cazul în care sumele atrase 
conform prezentei legi sunt investite în 
producerea unor bunuri pe baza unor 
invenţii sau investiţii înregistrate la 
OSIM, societatea comercială va fi scutită 
de impozitul pe profit timp de cinci ani”.  
Deputat 
Antal Istvan – Grupal U.D.M.R. 
 

  
 
 
Art. 4 - Facilităţile fiscale 
prevăzute la art. 3 se 
acordă dacă sunt 
îndeplinite, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
 a) investitorul individual-
business angels nu 
înstrăinează părţile sociale 

 Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 4  
Nemodificat 
 
 
a) se elimină. 
 
 
 
 

a) Argumente pentru 
susţinerea amendamentelor: 
pentru a putea fi atrase mai 
multe categorii de persoane cu 
disponibilităţi  
 
 
b) Argumente pentru 
respingerea amendamentelor: 
Urmare supunerii la vot şi 
adoptării altor altor 

Camera Deputaţilor 
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înainte de expirarea 
termenului de 3 ani de la 
data dobândirii acestora în 
conformitate cu 
prevederile art.  2 alin. (1) 
lit. a); în caz contrar, 
acesta datorează impozitul 
pe veniturile sub formă de 
dividende conform art. 67 
alin. (1) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
aferent perioadei pentru 
care a fost acordată 
facilitatea fiscală 
prevăzută la art. 3, la 
care se adaugă accesorii 
potrivit legii. 
 
b) actul constitutiv al 
societăţii, depus pentru 
susţinerea cererii de 
înregistrare a cesiunii în 
Registrul Comerţului, 
conţine următoarele 
clauze:  
 
i) participarea la profit şi 
pierderi a asociaţilor va 
deveni proporţională cu 

 
 
 
 
 
 
b) actul constitutiv al societăţii, depus 
pentru susţinerea cererii de înregistrare 
a cesiunii în Registrul Comerţului, 
conţine următoarele clauze:  
 
i) participarea la profit şi pierderi a 
asociaţilor va deveni proporţională cu 
procentul părţilor sociale deţinut de 
fiecare asociat; 
ii) deciziile privind planul de afaceri şi 
renunţarea la împărţirea profitului, 
aferente investiţiei acordate, se vor lua 
cu votul unanim al tuturor asociaţilor; 
iii) cel puţin jumătate din profitul net 
obţinut de societate va fi distribuit ca 
dividende, dacă cel puţin unul din 
investitorii individuali-business angels 
propune adunării generale a 
asociaţiilor sau acţionarilor acest 
lucru, propunerea se va supune la vot 
numai pentru partea de profit 
propusă a fi distribuită la dividende 
care depăşesc 50% din profitul net.  
Autori:  dep. Vasile Horga, Anton Doboş 

amendamente depuse 
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procentul părţilor sociale 
deţinut de fiecare asociat; 
ii) deciziile privind planul 
de afaceri şi renunţarea la 
împărţirea profitului, 
aferente împrumutului 
acordat, se vor lua cu 
acordul tuturor 
asociaţilor. 

 
 

4   După articolul 6 se introduce un nou 
articol, articolul 61 care va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 61 
(1) Asociaţii sau acţionarii societăţilor 
închise din categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii, aşa cum sunt acestea 
definite prin Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv investitorii individuali-business 
angels, pot împrumuta societatea ai cărei 
asociaţi sau acţionari sunt, în calitate de 
persoane fizice, cu sume de bani pe bază 
de contract de împrumut cu dobândă. 
(2) Prin derogare de la prevederile art. 67 
alin. (2) din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, asociaţii şi 
acţionarii din societăţile închise persoane 

a) Argumente pentru 
susţinerea amendamentelor: in 
vederea clarificarii 
 
 
b) Argumente pentru 
respingerea amendamentelor: 
Urmare supunerii la vot şi 
adoptării altor altor 
amendamente depuse 

Camera Deputaţilor 
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 28

fizice, inclusiv investitorii individuali-
business angels sunt scutiţi de la plata 
impozitului pe dobânda primită aferentă 
împrumutului acordat societăţii ai cărei 
asociaţi sau acţionari sunt; 
(3) Nivelul împrumutului cu dobândă ce 
poate fi acordat societăţii de către 
acţionari sau asociaţi, inclusive de către 
investitorii individuali - business angels, 
nu poate depăşi valoarea capitalurilor 
proprii ale societăţii înscrise în bilanţ la 
sfârşitul fiecărui an, pentru care se 
calculează scutirea de impozit pe 
dobânda aferentă împrumuturilor 
acordate societăţii. 
(4) Dobânda aferentă împrumuturilor 
acordate, potrivit alin. (3), nu poate 
depăşi valoarea cotaţiilor EURIBOR, 
BUBOR sau ROBOR, după caz, la care 
se pot adăuga maximum trei puncte 
procentuale”.  
Autori: dep. Vasile Horga, Anton 
Doboş 

 
 
 
 

 
 


