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BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun la proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2002 pentru 
modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea 
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, trimis comisiilor spre dezbatere şi avizare în fond, cu adresa 
nr.224 din 29 aprilie 2002, înregistrată sub nr.23/100/2002 şi 21/I 340/2002. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi ordinare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                p.PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
 
                   Ioan Bivolaru                                          Dan Radu Ruşanu 
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RAPORT COMUN 

aupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) 
al art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

  1. Cu adresa nr.224 din 29 aprilie 2002, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru politcă economică, 
reformă şi privatizare au fost sesizate cu dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999 
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 22 aprilie 2002. 
  La întocmirea raportului comisiile au avut în vedere avizul nr.398/22.03.2002 al Consiliului Legislativ care este 
favorabil proiectului de lege. 
  La comisii a fost înregistrat un amendament formulat de domnul deputat Chiriţă Dumitru - PSD-SDU. 
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.72 din Constituţia României. 
  3. În conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la dezbateri au participat în 
calitate de invitaţi, domnul secretar de stat Taban Ion din partea Mnisterului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
şi domnul director Ungureanu Laurenţiu din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 



 

 2 

   
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din data de 8 mai 2002. 
  Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiilor şi de către invitaţi, s-a hotărât cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis de către cele două comisii. 
  4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei pentru industrii şi 
servicii şi 28 de deputaţi din totalul de 31 membri ai Comisiei pentru politcă economică, reformă şi privatizare. 
  Raportul comisiilor a fost adoptat cu 52 de voturi din voturile celor prezenţi. 
  În urma dezbaterii, comisiile propun admiterea cu modifcări a proiectului de lege. 
 
 

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

În urma dezbaterii, comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea propunerii 
amendamentului 

0 1 2 3 
1. Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 

21 din Legea nr.133/1999 privind 
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.349 din 
23 iulie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
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(3) Programele vor fi derulate de către 
Ministerul pentru  Întreprinderile  Mici  şi  
 

(3) Programele vor fi derulate de către 
Ministerul  pentru  Întreprinderile  Mici  şi  
 

Textul propus clarifică faptul că 
între cîştigătorul desemnat  prin  

 
0 1 2 3 

 Mijlocii şi Cooperaţie, direct sau prin 
intermediul organizaţiilor sau instituţiilor 
de drept privat. Selectarea organizaţiilor 
sau instituţiilor de drept privat se face cu 
respectarea reglementărilor în vigoare 
privind achiziţiile publice. Între 
câşigătorul procedurii de achiziţie publică 
şi Ministerul pentru Întreprinderile Mici 
şi Mijlocii şi Cooperaţie se încheie un 
contract de prestări de servicii, în baza 
căruia se va trece la derularea 
programului respectiv. 
 

Mijlocii şi Cooperaţie, direct sau prin 
intermediul organizaţiilor sau instituţiilor de 
drept privat. Selectarea organizaţiilor sau 
instituţiilor de drept privat se face cu 
respectarea reglementărilor în vigoare privind 
achiziţiile publice. Între câşigătorul desemnat 
conform procedurii de achiziţie publică şi 
Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie se încheie un contract 
de prestări de servicii, în baza căruia se va 
trece la derularea programului respectiv. 
 
Dep. Dumitru Chiriţă - PSD-SDU 
 

procedura de achiziţie publică 
şi Ministerul pentru 
Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie se 
încheie un contract de prestări 
de servicii. 

 
 
 
                                   p.PREŞEDINTE,                                                                               PREŞEDINTE, 
 
                                      Ioan Bivolaru                                                                               Dan Radu Ruşanu   
 
 
          
                                       SECRETAR,                                                                                   SECRETAR, 
 



 

 4 

                                     Cristian Buzea                                                                                Lucia Lepădatu                                                    
 
 
     Expert,                                                                                                                                                                        
Viorela Gondoş                                                     


