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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, transmis de 
Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.65/14.02.2022 si

*

înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D138 din 14.02.2022

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu
următoarele observaţii şi propuneri:

1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul a fost elaborat în 
vederea simplificării procesului legislativ cu privire la modalitatea de 
realizare a testului IMM , preconizându-se, totodată, 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 - 
ROMANIA” 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.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
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3. La Nota de fundamentare, Secţiunea a 6-a, este de analizat 
dacă nu trebuie completată rubrica aferentă pct.5 referitoare la 
necesitatea obţinerii avizului Consiliului Concurenţei, care să 
însoţească proiectul.

4. La preambul, ca observaţie generală, semnalăm uzitarea de 
termeni/expresii diferiţi/diferite pentru exprimarea aceleaşi noţiuni şi 
anume: „pandemiei generate de virusul Sars-Cov 2”, „pandemiei”, 
„pandemiei internaţionale de COVID-19”, „pandemia Covid-19” şi 
„pandemia CoVid-19”. Pentru respectarea prevederilor art.37 alin.(l) 
din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora „In limbajul normativ aceleaşi noţiuni se 
exprimă numai prin aceiaşi term enf\ propunem utilizarea sintagmei 
„pandemia de COVID-19”, pentru a asigura atât unitatea în redactare 
a întregului proiect, cât şi unitatea terminologică cu acte normative cu 
obiect similar de reglementare.

La paragraful al doilea, din considerente de redactare, textul va 
debuta cu literă mică, observaţia fiind valabilă pentru toate situaţiile 
similare în care cuvântul iniţial al paragrafului este precedat de virgulă.

La paragraful al şaselea, pentru redarea cu acurateţe a denumirii 
programului la care se referă textul, astfel cum este aceasta prevăzută 
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea 
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem înlocuirea sintagmei «Programului pentru 
stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation -  
ROMÂNIA”» cu sintagma «Programului pentru stimularea înfiinţării 
de întreprinderi mici şi mijlocii „Start-up Nation -  Romania”».

Formulăm aceeaşi propunere pentru toate situaţiile similare din 
cadrul proiectului.

La paragraful al şaptelea, semnalăm că s-a scris în mod greşit „a 
doua ediţie 2018 programului”, în loc de „a doua ediţie 2018 a 
programului”. Este necesară corectura de rigoare.

La paragraful al nouălea, semnalăm că, dintr-o eroare de tastare, 
s-a scris „i ndică”, în loc de „indică”. Este necesară corectarea textului.

La paragraful al unsprezecelea, este necesară eliminarea sintagmei 
„a Bugetului de Stat pe anul 2022”, din finalul textului, care se repetă.

La paragraful al optsprezecelea, având în vedere că legea la care 
se face referire nu este la prima menţionare în text, propunem înlocuirea 
sintagmei „Legea Bugetului de Stat în anul 2022” cu expresia „Legea 
nr.317/2021”, nemaifiind necesar a se reda şi titlul acesteia.
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La paragraful al nouăsprezecelea, pentru redarea completă a 
denumirii documentului menţionat, propunem adăugarea expresiei „al 
României” după cuvântul „Rezilienţă”.

La paragraful al douăzecilea, din considerente de ordin 
redacţional, documentele la care se face referire trebuie mentionate 
între ghilimele.

Totodată, sintagma „cu celelate documente europene în vigoare” 
este mult prea generală şi insuficient conturată din punct de vedere 
juridic, astfel încât, pentru un plus de precizie, propunem detalierea 
acesteia, eventual, printr-o menţionare expresă a actelor, precum şi a 
dispoziţiilor la care se referă.

La penultimul paragraf, din aceleaşi raţiuni, expresia „trimestrul 
3” se va reda sub forma „trimestrul al treilea”.

5. La articolul unic pct.1, textul propus pentru art.9 alin.(3) teza a 
doua nu asigură precizie şi predictibilitate în aplicare, fiind necesară 
revederea şi reformularea corespunzătoare a acesteia, în sensul menţionării 
exprese a numărului de membri care urmează a fi desemnaţi.

La pct.2 partea dispozitivă, sintagma „alineatul (31)” se va reda 
sub forma abreviată „alin.^1)”, observaţia fiind valabilă, în mod 
corespunzător, şi pentru pct.3, 5 şi 6.

La pct.3 referitor la textul propus pentru art.9 alin.(41), pentru 
realizarea acordului gramatical, este necesară înlocuirea expresiei „are 
obligaţia” cu expresia „au obligaţia”.

Totodată, pentru o exprimare adecvată, recomandăm ca expresia 
„pe pagina de internet proprie” să fie înlocuită cu expresia „pe site-ul 
web propriu”.

La pct.5 referitor la textul propus pentru art.91 alin.(41), 
propunem înlocuirea sintagmei „în aplicarea consultărilor”, care este 
inadecvată, cu sintagma „în vederea consultărilor”.

La pct.6, pentru o redactare unitară cu celelalte elemente ale 
enumerării realizate în cadrul art.251, recomandăm ca textele propuse 
pentru lit.k3) şi k4) să debuteze cu literă mică, iar la lit.k4), propunem 
redarea cuvântului „Program” sub forma articulată „Programul”.

FRESEMNTE

Florin IORDAGHE
Bucureşti 'r ,-:
Nr. 145/15.02.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

L. nr. 346/2004 M. Of. nr. 681/29 iul. 2004

Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

promulgată prin D. nr. 595/2004 M. Of. nr. 681/29 iul. 2004
Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

2 rectificare M. Of. nr. 791/27 aug. 2004
RECTIFICARE

rectifică art. 4 alin. 1

a modificări prin O.G. nr. 94/2004 M. Of. nr. 803/31 aug. 2004
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare

aprobată cu modificări şi L. nr. 507/2004 M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004 
completări prin

abrogă art.26 alin.(5); introduce art.26_ /

 ̂ modificări prin O.G. nr. 27/2006 M. Of. nr. 88/31 ian. 2006
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii

aprobată cu modificări şi L. nr. 175/2006 M. Of. nr. 438/22 mai 2006 
completări prin

modifică art. 3 alin. ( l)  Ut. b), art. 4 alin. 
(î), art. 5 alin. (3), (5) şi (6), art. 6, art. 7, 
art. î  6 alin. (3), art. 28, art. 32; 
introduce art. 4_l-4_5, alin. (7) la art. 5, 

alin. (4) la art. 31, anexele nr. 1 şi 2; 
abroga art. 3 alin. (!) Ut. c) şi alin. (2)-(4)

s modificări prin L. nr. 175/2006 M. Of. nr. 438/22 mai 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

modifică art.2, art.4 partea introductivă a 
alin.(l), art. 4 2 alin. (3) Ut. a) şi d), art. 5 
alin.(3) şi (6). art.6 alin.(i) şi (4), art.8, 
art.31 alin. (4);
introduce alin. (4) şi (5) la art. 28.

e modificări prin O.U.G. nr. 139/2007 M. Of. nr. 844/10 dec, 2007 introduce art.26_2
Ordonanţă de urgentă pentru completarea Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii

aprobată prin L. nr. 81/2008 M. Of. nr. 292/15 apr. 2008

 ̂ modificări prin L. nr. 81/2008 M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 aprobă O.U.G. nr. 139/2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

8 modificări prin L. nr. 175/2009 M. Of. nr. 335/20 mai 2009 modifică art. 26 alin. (1) la data de 1 ian.
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 2011 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii

9 modificări prin O.U.G. nr. 60/2009 M. Of. nr. 381/4 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă privind undele măsuri în vederea 
implementării programului «Noua casă»

aprobată cu modificări şi L. nr. 368/2009 M. Of. nr. 816/27 nov. 2009 
completări prin

înlocuieşte, în cuprinsul legii, denumirea 
"Agenţia Naţională pentru întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie " cu 
denumirea "Ministerul întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri"



modificări prin L, nr. 368/2009 M. Of. nr. 816/27 nov. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 
programului "Prima casă"

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 60/2009 şi înlocuieşte, în tot cuprinsul 
legii, denumirea "Agenţia Naţională pentru 
întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie” cu sintagma "autoritatea 
administraţiei publice centrale cu atribuţii 
în domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii"

modificări prin L. nr. 246/2011 M. Of. nr. 865/8 dec. 2011 modifică art. 15 alin. (I)
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii

modificări prin O.U.G. nr. 96/2012 M. Of. nr. 884/22 dec. 2012 modifică art. 28 alin. (3)
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 71/2013 M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 
completări prin

rectificare M. Of. nr. 897/28 dec. 2012 rectifică art. 28 alin. (3)
RECTIFICARE

modificări prin L. nr. 71/2013 M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 28 alin. (3) 
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
□nor acte normative



15 modificări prin L. nr. 62/2014 M. Of. nr. 328/6 mai 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii

modifică art.2, art. 4_2 alin. (3) lit. d), art.
9 alin. (4) şi (5), titlul secţiunii a 6-a a cap. 
II, art. 22 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art. 23 
alin. (î), art. 23 alin. (3) partea 
introductivă, art. 23 alin. (5), art. 24, art. 
25 alin. (3) liniuţa a 3-a a lit. a) şi lit. b), 
art. 26 alin. (î), art. 26_2 alin. (3) şi (4), 
art. 27;

introduce art. 9_1, alin. (1_1) la art. 16, 
alin. (3) şi (4) la art. 19, lit. d l )  şi d_2) la 
art. 25 alin. (3), alin. (3_1) la art. 25, art. 
25_l, alin. (6) şi (7) la art. 26;

abrogă art. 9 alin. (6);

la art.19 alin.(l) şi (2), sintagma 
„programe de formare profesională ’’ se 
înlocuieşte cu sintagma ,,programe de 
formare profesională şi antreprenorială ”; 
în tot cuprinsul legii, sintagma 

„preşedintele autorităţii administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii “ se 
înlocuieşte cu sintagma ,, conducătorul 
autorităţii administraţiei publice centrale 
cu atribuţii In domeniul întreprinderilor 
mici şi mijlocii”, iar sintagma „Agenţia 
Naţională pentru întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie ” se înlocuieşte cu 
sintagma „ autoritatea administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii ”

16 modificări prin O.U.G. nr. 58/2016 M. Of. nr. 738/22 sep. 2016 abrogă art. 16 alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice

aprobată cu modificări prin L. nr. 174/2017 M. Of. nr. 571/18 iul. 2017

17 modificări prin O.U.G. nr. 47/2019 M. Of. nr. 534/28 iun. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii

aprobată prin L. nr. 105/2021 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021

modifică art. 25_1 partea introductivă, la 
art. 31 sintagma „oficiille teritoriale"se 
înlocuieşte cu „agenţiile teritoriale”; 
introduce lit. k_ l) şi k_2) la art. 25_1

îs modificări prin L. nr. 105/2021 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 aprobă O.U.G. nr. 47/2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 317/2021 M. Of. nr. 1238/28 dec. 2021

Legea bugetului de stat pe anul 2022
Publicat şi în M. Of. nr. 1238 bis/28 dec. 2021 

promulgată prin D. nr. 1355/2021 M. Of. nr. 1238/28 dec. 2021
Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 
2022


