
 

 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/212/12.06.2006  

   
 
 

R  A  P  O  R  T 
asupra propunerii legislative pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Române pentru Mediul de Afaceri, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

320/2006) 

 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare în fond cu propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

  

  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:  

1) avizul nr. 1359/05.10.2005 al Consiliului Legislativ  şi s-a ţinut cont de 

recomandările făcute de consiliu;  

2) avizul nr. PLx 320/17.05.2006 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 

3) avizul  nr. 278/10.05.2006 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 

4) avizul  nr. 27/302/25.05.2006 al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; 

5) avizul  nr. 23/74/17.05.2006 al Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

              Proiectul de lege vizează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Române 

pentru Mediul de Afaceri, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică în subordinea Guvernului, în coordonarea primului-ministru, prin 

reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, a 

Agenţiei Române pentru Investiţii Străine şi a Direcţiei Mediului de Afaceri, care se 

desfiinţează. 
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Finanţarea se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, 

noua entitate preluând toate drepturile şi obligaţiile instituţiilor şi structurilor care se 

reorganizează. Prin proiect de stabilesc principalele atribuţii ale Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri, conducerea acesteia, structura organizatorică şi preluarea personalului pe 

bază de concurs, în limita numărului maxim de posturi aprobat. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul senator Marius Marinescu – iniţiator, 

reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul 

Bogdan Dumitrache  – secretar general şi domnul Bogdan Vişan – director. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat acest proiect de lege în şedinţa din data 6 iunie 2006. 

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 

alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

           La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu  24 de voturi din voturile celor prezenţi ( din totalul 

de 24 de voturi). 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 aprilie  2006. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 

cu 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri să propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea  propunerii legislative pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri, cu amendamentele admise prevăzute în anexă. 

 

 
  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
     SECRETAR, 
         
    NICULA VASILE COSMIN 

               Consilier : 
              Alina Hodivoianu 



 

 
 
ANEXA   
 

 
 

                         În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente : 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

 
 

1.  Titlul legii. 

Lege pentru înfiinţarea, organizarea si 

funcţionarea Autorităţii Romane pentru 

Mediul de Afaceri 

 

 

 Titlul legii. 

Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii şi a Cooperaţiei 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu - grupul 

parlamentar al PC 

 
“I.M.M.” este termen 

generic la nivelul U.E., fiind 

inclus pentru a face cunoscut 

scopul şi atribuţiile noii instituţii. 

Înfiinţarea unei structuri unice 

care să îndeplinească rolul de 

"one stop shop" al mediului de 

afaceri ar fi de natură a crea un 



mediu de afaceri corespunzător 

unei economii de piaţă 

funcţionale.  

 
2.   

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea 

Româna pentru Mediul de Afaceri, ca 

organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, cu personalitate juridică în 

subordinea guvernului, prin reorganizarea 

următoarelor instituţii si activităţi din 

aparatul de lucru al ministrului de stat 

pentru coordonarea activităţilor din 

domeniul mediului de afaceri şi 

întreprinderilor mici si mijlocii: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia 

Naţională pentru Dezvoltarea

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a 

Cooperaţiei, denumită în continuare 

Agenţie, ca organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului, prin preluarea de către 

Agenţia Naţională pentru

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie a Agenţiei Române pentru 

Investiţii Străine şi a Direcţiei de 

îmbunătăţire şi monitorizare a 

mediului de afaceri din cadrul 

aparatului de lucru al ministrului de stat 

pentru coordonarea activităţilor din 

domeniile mediului de afaceri şi 

 

 

Este necesară stabilirea unor noi 

măsuri strategice pentru 

dezvoltarea economică durabilă. 

Aceste măsuri trebuie să fie 

susţinute de un sector al 

întreprinderilor mici şi mijlocii  

şi un mediu de afaceri capabil să 

facă faţă concurenţei de pe Piaţa 

Unică Europeană. 
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a) Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 

Mici si Mijlocii si Cooperaţie, denumită in 

continuare A.N.I.M.M.C.; 

 

b) Agenţia Română pentru Investiţii 

Străine, denumită în continuare A.R.I.S.; 

 

 

c) Direcţia Mediul de Afaceri, denumită în 

continuare D.M.A. 

 

 

 

întreprinderilor mici şi mijlocii, care îşi 

încetează activitatea. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederile literei a) se regăsesc 
în textul alineatului (1), aşa cum 
a fost el modificat. 
 
 
Prevederile literei b) se regăsesc 
în textul alineatului (1), aşa cum 
a fost el modificat. 
 
 
 
Prevederile literei c) se regăsesc 
în textul alineatului (1), aşa cum 
a fost el modificat. 
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    (2) Autoritatea Română pentru Mediul 

de Afaceri, are sediul în Str.  Poteraşi  

nr. 11, sector 4, Bucuresti, se organizează 

si funcţioneazî sub coordonarea primului-

ministru prin Cancelaria primului-ministru 

şi este finanţată prin Bugetul 

Secretariatului General al Guvernului 

preluând toate drepturile si obligaţiile ce 

revin Agenţiei Naţionale pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie, Agenţiei Române pentru 

Investiţii Străine şi a Direcţiei Mediului 

de Afaceri.  

 

 

 

   (3) Autoritatea Română pentru Mediul 

de Afaceri are ca scop realizarea 

programului de guvernare din domeniul 

mediului de afaceri, respectiv dezvoltarea 

 

   (2) Agenţia se organizează şi 

funcţionează sub coordonarea primului-

ministru prin Cancelaria primului-

ministru. 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3) Agenţia are ca scop realizarea 

Programului de Guvernare din domeniul 

său de activitate.  

 

 
 
În confomitate cu Hotătârea 
Guvernului nr. 753/2003, 
Agenţia Naţională pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie (instituţia care preia 
celelalte 2 instituţii) este 
finanţată prin bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existenţa unui organism 

guvernamental unic de 

gestionare a mediului de afaceri 

va contribui la identificarea 
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şi susţinerea sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii, cooperaţiei, comerţului 

interior, micilor meşteşugari şi a 

investiţiilor române şi străine. 

 

 

 

 

- 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 (4) Agenţia are sediul în municipiul 

Bucureşti.  

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

potenţialului pe fiecare regiune 

de dezvoltare economică şi 

atragerea de investiţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se menţine sediul Agenţie în 

Bucureşti, însa nu neapărat la 

aceeaşi adresă. 

 

3.   

Art.2. - Autoritatea Româna pentru 

Mediul de Afaceri îndeplineşte următoarele 

funcţii: 

 

       1) de strategie, prin care se asigură 

fundamentarea, elaborarea şi aplicarea 

 

Art.2. - Agenţia îndeplineşte 

următoarele funcţii: 

 

 

    a) de strategie, prin care se asigură 

fundamentarea, elaborarea şi aplicarea 

 

Viitoarea instituţie va prelua 

funcţiile celor trei structuri care 

se unifica, asigurând cadrul 

necesar dezvoltării sectorului 

IMM şi a unui mediu de afaceri 

sănătos si predictibil. Totodată 
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strategiilor şi politicilor Guvernului în 

domeniul său de activitate; 

 

 

      2) de reglementare, prin care se asigură 

elaborarea cadrului normativ şi instituţional 

necesar în vederea realizării obiectivelor şi 

programelor din domeniul său de activitate; 

 

 

      3) de administrare, prin care se asigură 

administrarea fondurilor bugetare şi a 

surselor financiare extrabugetare, precum şi 

distribuirea acestora în vederea asigurării 

dezvoltării sectorului mediului de afaceri 

din România;   

 

 

 

 

 

strategiilor şi politicilor Guvernului în 

domeniul său de activitate; 

 

 

    b) de reglementare, prin care se 

asigură elaborarea cadrului normativ şi 

instituţional necesar în vederea realizării 

obiectivelor şi programelor din 

domeniul său de activitate; 

 

     c) de administrare, prin care se 

asigură administrarea fondurilor 

bugetare şi a surselor financiare 

extrabugetare, precum şi distribuirea 

acestora în vederea asigurării dezvoltării 

sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii, a sectorului cooperatist şi a 

comerţului interior, precum şi a 

promovării şi atragerii investiţiilor 

străine directe în România;   

 

se  vor pune in practică 

angajamentele din” Programul 

de guvernare”- cap. IV Mediul 

de afaceri. 
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      4) de reprezentare, prin care se asigură 

în numele statului român, cu aprobarea 

Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi 

extern în domeniul său de activitate; 

 

 

    5) de autoritate de stat, prin care se 

asigură urmărirea aplicării controlului 

respectării reglementărilor în domeniul său 

de activitate, precum şi al funcţionării 

instituţiilor şi organismelor care îşi 

desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în 

coordonarea sa; 

 

 

 

 

- 

 

 

 

   d) de reprezentare, prin care se asigură 

în numele statului român, cu aprobarea 

Guvernului, reprezentarea pe plan intern 

şi extern în domeniul său de activitate; 

 

 

     e) de autoritate de stat, prin care se 

asigură urmărirea aplicării controlului 

respectării reglementărilor în domeniul 

său de activitate, precum şi al 

funcţionării instituţiilor şi organismelor 

care îşi desfăşoară activitatea sub 

autoritatea sau în coordonarea sa; 

 

 

 

       f)  de organism intermediar 

pentru Programul operaţional 

sectorial de creştere a competitivităţii 

economice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Hotărârii Guvernului 

nr. 2007/2004 Agenţia 

îndeplineşte funcţia de organism 

intermediar. 
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     6) de promovare, prin care se asigura 

promovarea pe plan intern si internaţional a 

investiţiilor directe in economie. 

 

 

 

        g) de promovare, prin care se 

asigură promovarea pe plan intern şi 

internaţional, a investiţiilor directe în 

economie.   

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

4.   

Art. 3. - (1) În exercitarea funcţiilor 

prevăzute la art. 2, Autoritatea Romana 

pentru Mediul de Afaceri  îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

 

 1) fundamentează, coordonează şi 

asigură aplicarea strategiei şi politicilor 

Guvernului în domeniul mediului de

afaceri; 

 

 1. fundamentează, coordonează şi 

asigură aplicarea strategiei şi politicilor 

Guvernului în domeniul întreprinderilor 

mici şi mijlocii, cooperaţiei şi 

comer 

 

 

Art. 3. - (1) În exercitarea funcţiilor 

prevăzute la art.2,  Agenţia îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale: 

 

 

ţului interior, precum şi a 

strategiilor de promovare, pe plan 

 

 

 

 

Integrarea în Uniunea Europeană 

la 1 ianuarie 2007 face ca 

România să beneficieze de 

importante fonduri comunitare 

destinate competitivităţii 

economice. Numai gestionarea 

cu succes a acestor fonduri va 

determina atingerea obiectivelor 
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      2) fundamentează şi elaborează strategia 

şi programul de reforme economico-sociale 

ale Guvernului în domeniul mediului de 

afaceri; 

 

 

 

 

 

 

intern şi internaţional, a investiţiilor 

străine directe în România şi a 

programelor de acţiune pentru 

atragerea capitalului străin în 

economie, în conformitate cu

Pro

 

gramul de guvernare; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

2. fundamentează şi elaborează strategia 

şi programul de reforme economico-

sociale ale Guvernului în domeniul său 

de activitate; 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

de dezvoltare economică ale 

României.  

Existenţa Agenţiei Naţionale 

pentru Dezvoltarea 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

şi Cooperaţiei ar fi de natură a 

simplifica procedurile 

administrative premergătoare 

desfăşurării de activităţi 

economice şi ar  conduce la o 

evidenţiere cât mai clară a 

facilităţilor acordate potenţialilor 

investitori. 
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3) participă împreună cu alte organe ale 

administraţiei publice cu atribuţii în domeniu 

şi organizaţii nonguvernamentale şi 

coordonează elaborarea de strategii si politici 

în domeniul dezvoltării, susţinerii şi 

menţinerii permanente a unui mediu de 

afaceri favorabil promovării investiţiilor 

directe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3. participă împreună cu alte organe 

ale administraţiei publice cu atribuţii în 

domeniu şi organizaţii 

nonguvernamentale şi coordonează 

elaborarea de strategii în domeniul 

dezvoltării comerţului interior; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

4. participă la elaborarea politicilor în 

vederea dezvoltării distribuţiei 

produselor şi serviciilor de piaţă şi 

asigură implementarea acestora; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

Pentru evitarea redundanţei şi 

pentru calitatea exprimării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu art. 31 din 

Legea  nr. 346 structurile 

teritoriale ale A.N.I.M.M.C. au 

obligaţia de a crea o bază de date 

privind IMM-urile la nivelul 

ariei lor de activitate; Agenţia în 

relaţiile sale interinstituţionale 

cu organele admininstrative 

publice participă la elaborarea de 

politici publice în vedere 

dezvoltării I.M.M. – urilor. 
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      4) realizează împreună cu organele 

administraţiei publice, baza de date la nivel 

naţional privind mediul de afaceri; 

  

 

 

 

 

 

 

 

5) acordă, la cerere, persoanelor fizice si 

juridice, române şi străine asistenţă de 

specialitate în contactarea companiilor şi 

organizaţiilor române şi străine, 

furnizează informaţiile necesare pentru 

înfiinţarea de societăţi comerciale, 

precum şi informaţii referitoare la 

mediul de afaceri românesc; 

 

 

5. realizează împreună cu organele 

administraţiei publice locale, baza de 

date la nivel naţional privind structurile 

de distribuţie existente; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu - grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este o atribuiţie expresă 

conferită A.R.I.S. -ului, instuţie 

care va fi preluată de noul 

organism. 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederile punctului 5 sunt 

înlocuite cu prevederile de la 

punctul precedent. 
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6) desfăşoară activitatea de promovare a 

investiţiilor, prin prezentarea continua a 

ofertei româneşti de privatizare pe plan 

intern cât şi internaţional; 

 

 

 

 

 

7) elaborează, propune Guvernului spre 

aprobare si implementează programe pentru 

dezvoltarea şi susţinerea mediului de 

afaceri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

. 

 

6. elaborează, propune Guvernului spre 

aprobare şi implementează programe 

pentru dezvoltarea şi susţinerea 

activităţii comerciale şi de prestări de 

servicii de piaţă; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

S-a eliminat şi introdus 

paragraful nou pentru că 

A.N.I.M.M.C. are ca activitate şi 

domeniul exterior. 

 

 

 

 
Pentru logica şi acurateţea 

textului. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 14



 

8) asigură, prin Centrul de Formare şi 

Management pentru Comerţ, formarea 

profesională continuă şi pregătirea 

profesională a lucrătorilor din domeniul 

comerţului şi prestărilor de servicii de piaţă; 

 

 

 

 

 

 

 

9) îndeplineşte atribuţiile privind eliberarea 

certificatelor de atestare a dreptului de 

proprietate asupra terenurilor pentru 

societăţile comerciale în domeniul 

comerţului interior; 

 

 

 

 

7. asigură, prin Centrul de Formare şi 

Management pentru Comerţ, formarea 

profesională continuă şi pregătirea 

profesională a lucrătorilor din domeniul 

comerţului şi prestărilor de servicii de 

piaţă; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

8. îndeplineşte atribuţiile privind 

eliberarea certificatelor de atestare a 

dreptului de proprietate asupra 

terenurilor pentru societăţile comerciale 

în domeniul comerţului interior; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 
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10) elaborează si propune spre adoptare 

Guvernului proiecte de acte normative în  

domeniul său de activitate şi avizează 

proiecte de acte normative ale altor organe 

ale administraţiei publice centrale de 

specialitate, care au impact asupra 

domeniului său de activitate; 

 

 

 

 

 

11) propune Guvernului spre adoptare şi 

avizează proiecte de acte normative cu 

privire la comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă; cerinţe pentru 

desfăşurarea activităţilor din sectorul 

comercial şi a serviciilor de piaţă, practici 

 

9. elaborează si propune spre adoptare 

Guvernului proiecte de acte normative 

în   domeniul său de activitate şi 

avizează proiecte de acte normative ale 

altor organe ale administraţiei publice 

centrale de specialitate, care au impact 

asupra domeniului său de activitate; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

10. propune Guvernului spre adoptare şi 

avizează proiecte de acte normative cu 

privire la comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, cerinţe pentru 

desfăşurarea activităţilor din sectorul 

comercial şi a serviciilor de piaţă, 

practici comerciale şi reguli generale de 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 
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comerciale şi reguli generale de 

comercializare; 

 

 

 

 

 

 

 

12) elaborează şi avizează, după caz, 

împreună cu alte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, acte 

normative şi acorduri internaţionale în 

domeniul său de activitate, cu aprobarea 

Guvernului; 

 

 

 

 

 

 

comercializare; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

11. elaborează şi avizează, după caz, 

împreună cu alte organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale, acte 

normative şi acorduri internaţionale în 

domeniul său de activitate, cu aprobarea 

Guvernului; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 
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  13) elaborează, implementează şi 

monitorizează programe pentru stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării mediului de afaceri ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. elaborează, implementează şi 

monitorizează programe pentru

stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

societăţilor cooperative; 

 

Se introduce sintagma 

„întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a societatăţilor 

cooperative” în acord  cu 

termenul generic utilizat la 

nivelul Uniunii Europene.  

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

13. elaborează criteriile, priorităţile şi 

procedurile necesare în vederea 

desfăşurării programelor şi 

proiectelor din domeniul său de 

activitate; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

S-a introdus un nou punct care 

va contribui la clarificarea 

atribuţiilor pentru Agenţie şi 

totodată defineşte o atribuţie 

curentă a Agenţiei pentru IMM-

uri. 
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     14) derulează programe şi proiecte cu 

finanţare externă, prin înfiinţare de unităţi 

de management de proiect; 

 

 

 

 

       15) avizează documentaţiile pentru 

obţinerea de credite şi alte fonduri externe, 

cu garanţia statului sau cu garanţii bancare de 

stat, pentru finanţarea de programe şi 

proiecte specifice domeniului său de

activitate; 

 

 

 

 

 

      16)  asigură implementarea programelor 

din domeniul său de activitate, rezultate din 

acordurile şi convenţiile internaţionale la care 

 

14. derulează programe şi proiecte cu 

finanţare externă, prin înfiinţare de 

unităţi de management de proiect; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 15. avizează documentaţiile pentru 

obţinerea de credite şi alte fonduri 

externe, cu garanţia statului sau cu 

garanţii bancare de stat, pentru finanţarea 

de programe şi proiecte specifice 

domeniului său de activitate; 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

  16.  asigură implementarea programelor 

din domeniul său de activitate, rezultate 

din acordurile şi convenţiile 

 

Pentru acurateţea textului. 

 

 

 

 

 

 

Pentru acurateţea textului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru acurateţea textului. 
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România este parte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

internaţionale la care România este parte; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

  17. acordă, la cerere, investitorilor 

asistenţă de specialitate în contactarea 

companiilor şi organizaţiilor româneşti 

şi străine, furnizează informaţiile 

necesare pentru înfiinţarea de societăţi 

comerciale în România, precum şi 

informaţii referitoare la mediul de 

afaceri românesc;  

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punctul 37 devine punctul 17. 

S-a făcut această înlocuire în 

scopul evidenţierii succesive a 

atribuţiilor organismului nou 

creat. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

    18. lucrează în strânsă legătură cu 

firmele româneşti şi asigură o 

comunicare efectivă între acestea şi 

companiile străine; 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

   19. informează periodic Guvernul 

cu privire la volumul, originea, 

structura, domeniul de activitate şi 

tendinţa investiţiilor străine directe; 

în acest scop, lunar, Oficiul Naţional 

al Registrului Comerţului, 

Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului, Banca Naţională a 

României, Direcţia Generală a 

Vămilor, Comisia Naţională a 

Punctul 38 devine punctul 18. 

S-a făcut această înlocuire în 

scopul evidenţierii succesive a 

atribuţiilor organismului nou 

creat. 

 

 

 

 

 

 

Noul punct, 19, prevede o 

atribuţie specifică direcţiei 

pentru mediul de afaceri din 

cadrul aparatului de lucru al 

Ministrului de Stat pentru 

coordonarea activităţilor din 

domeniul I.M.M.-urilor şi 

mediului de afaceri. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorilor Mobiliare şi celelalte 

instituţii publice sau private care 

înregistrează, conform legii, 

informaţii privind investiţiile străine 

directe în România au obligaţia de a 

comunica Agenţiei datele pe care le 

deţin, referitoare la elementele 

prevăzute mai sus; 

 

  20. identifică şi atrage surse de 

finanţare externă, constituie baza de 

date, actualizată permanent, privind 

sursele externe de finanţare, respectiv 

domeniile de interes pentru partenerii 

externi; în acest scop Agenţia va fi 

sprijinită de Ministerul Afacerilor 

Externe; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noul punct, 20, prevede 

existenţa unui acord 

interinstituţional pentru o mai 

bună colaborare şi a unei baze de 

date care să conţină informaţii cu 

privire la sursele externe de 

finanţare. 
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17)  reprezintă Guvernul României în relaţia 

cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii 

internaţionale, pentru elaborarea de politici 

şi programe privind domeniul său de 

activitate, scop în care: 

 

 

       a) colaborează la elaborarea

programelor care vizează pregătirea aderării 

României la Uniunea Europeană şi 

urmăreşte transpunerea acestora în practică 

pentru domeniul său de activitate; 

 a) participă la elaborarea programelor 

care vizează pregătirea aderării 

României la Uniunea Europeană şi 

urmăreşte transpunerea acestora în 

practică pentru domeniul său de 

activitate;  

 

      b) stabileşte, în concordanţă cu 

Programul de guvernare, priorităţile de 

dezvoltare în domeniile sale de activitate, pe 

baza cărora se vor elabora propuneri de 

proiecte şi programe de finanţare din 

fondurile alocate de la bugetul de stat; 

 

21. reprezintă Guvernul României în 

relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte 

organizaţii internaţionale, pentru 

elaborarea de politici şi programe 

privind domeniul său de activitate, scop 

în care:  

 

 

   b) stabileşte, în concordanţă cu 

Programul de guvernare, priorităţile de 

dezvoltare în domeniile sale de 

activitate, pe baza cărora se vor elabora 

propuneri de proiecte şi programe de 

finanţare din fondurile alocate de la 

 

Pentru o fluenţă mai mare a 

textului. 

 

 

 

 

 

Pentru o fluenţă mai mare a 

textului. 
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      c) formulează propuneri pentru 

armonizarea actelor normative din domeniul 

său de activitate, altele decât cele 

financiare; 

 

 

       d) participă la elaborarea instrumentelor 

de monitorizare a programelor de dezvoltare 

din domeniul său de activitate; 

 

 

 

     e) participă la fundamentarea asistenţei 

de aderare în domeniul său de activitate şi la 

monitorizarea utilizării acesteia; 

 

 

     f) informează Ministerul Integrării 

Europene asupra derulării obiectivelor de 

bugetul de stat; 

 

    c) formulează propuneri pentru 

armonizarea actelor normative din 

domeniul său de activitate, altele decât 

cele financiare; 

 

 

d) participă la elaborarea instrumentelor 

de monitorizare a programelor de 

dezvoltare din domeniul său de 

activitate; 

 

 

   e) participă la fundamentarea 

asistenţei de aderare în domeniul său de 

activitate şi la monitorizarea utilizării 

acesteia; 

 

    f) informează Ministerul Integrării 

Europene asupra derulării obiectivelor 
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integrare din domeniul său de activitate, 

prezentând informaţii, date şi lucrări 

solicitate; 

 

      g) participă la procesul de negociere şi 

la monitorizarea angajamentelor asumate în 

acest proces, atât în calitate de integratoare, 

cât şi ca participant în cadrul delegaţiilor 

sectoriale unde este nominalizată. 

 

 

 

 

 

 

    18) sprijină înfiinţarea şi activitatea 

asociaţiilor profesionale şi patronale din 

domeniul său de activitate şi asigură 

dialogul permanent cu acestea, cu mass-

media şi cu societatea civilă, în scopul 

informării reciproce şi al perfecţionării 

de integrare din domeniul său de 

activitate, prezentând informaţii, date şi 

lucrări solicitate; 

 

   g) participă la procesul de negociere şi 

la monitorizarea angajamentelor 

asumate în acest proces, atât în calitate 

de integratoare, cât şi ca participant în 

cadrul delegaţiilor sectoriale unde este 

nominalizată. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

22. sprijină înfiinţarea şi activitatea 

asociaţiilor profesionale şi patronale din 

domeniul său de activitate şi asigură 

dialogul permanent cu acestea, cu mass-

media şi cu societatea civilă, în scopul 

informării reciproce şi al perfecţionării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru o fluenţă mai mare a 

textului. 
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cadrului legislativ existent; 

 

 

 

 

 

 

  19) asigură managementul financiar si 

tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de 

stat şi al tuturor fondurilor interne şi 

externe, precum şi al fondurilor alocate 

României de Uniunea Europeană, inclusiv 

al fondurilor atrase până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, în domeniul său de 

activitate; 

 

 

 

 

 

 

cadrului legislativ existent; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

   23. asigură managementul financiar si 

tehnic al fondurilor alocate de la bugetul 

de stat şi al tuturor fondurilor interne şi 

externe, precum şi al fondurilor alocate 

României de Uniunea Europeană, 

inclusiv al fondurilor atrase până la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, în 

domeniul său de activitate; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 
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  20) iniţiază măsuri şi implementează 

programe pentru stimularea dezvoltării 

mediului de afaceri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   21) îndeplineşte în calitate de organism 

intermediar pentru Programul operaţional 

sectorial de creştere a competivităţii 

economice, în domeniul său de activitate, 

atribuţiile delegate de la Ministerul 

Economiei şi Comerţului, Autoritatea de 

Management a Programului, referitoare la 

responsabilitatea managementului, 

25.  îndeplineşte, în calitate de organism 

intermediar pentru Programul 

operaţional sectorial de creştere a 

competitivităţii economice, în domeniul 

său de activitate, atribuţiile delegate de 

Ministerul Economiei şi Comerţului, 

Autoritatea de Management a

Programului, referitoare la

 

    24. iniţiază măsuri şi implementează 

programe pentru stimularea dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, a 

cooperaţiei şi a comerţului interior în 

baza acordurilor încheiate cu 

instituţii similare din străinătate;  

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

Eliminarea paragrafului al II-lea 

a fost necesară datorită 

redundanţei textului. 

 

 

  S-a introdus sintagma 

„întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cooperaţiei şi 

comerţului interior” conform 

prevederilor art. 1. 
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implementării şi gestionării asistenţei 

financiare alocate prin acest program. 

Organismul intermediar pentru

Programul operaţional sectorial de 

creştere a competivităţii economice va 

îndeplini atribuţiile delegate de către 

Autoritatea de Management pentru 

Programul operaţional sectorial de 

creştere a competitivităţii economice 

şi/sau autorităţile de plată, prin acordul 

părţilor implicate; 

 

responsabilitatea managementului, 

implementării şi gestionării asistenţei 

financiare alocate prin acest program. 

 

    22) participă, împreună cu alte organe ale 

administraţiei publice de specialitate, şi 

coordonează elaborarea strategiilor şi 

programelor referitoare la dezvoltarea pieţei 

de desfacere la intern şi urmăreşte 

implementarea lor; 

 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

   26. participă, împreună cu alte organe 

ale administraţiei publice de specialitate, 

şi coordonează elaborarea strategiilor şi 

programelor referitoare la dezvoltarea 

pieţei de desfacere la intern şi urmăreşte 

implementarea lor; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 
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23) participă, împreună cu alte organe ale 

administraţiei publice de specialitate, la 

elaborarea şi implementarea politicilor de 

cercetare şi inovare în domeniile sale de 

activitate; 

 

 

 

 

 

 

    24) urmăreşte şi sprijină, în condiţiile 

legii, păstrarea climatului de concurenţă 

loială, protejarea intereselor consumatorilor 

de produse şi servicii ale agenţilor 

economici pe piaţa internă; 

 

 

 

 

 

   27. participă, împreună cu alte organe 

ale administraţiei publice de specialitate, 

la elaborarea şi implementarea 

politicilor de cercetare şi inovare în 

domeniile sale de activitate; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

    28. urmăreşte şi sprijină, în condiţiile 

legii, păstrarea climatului de concurenţă 

loială, protejarea intereselor 

consumatorilor de produse şi servicii ale 

agenţilor economici pe piaţa internă; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 
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25) asigură elaborarea şi implementarea 

programelor şi proiectelor de promovare a 

sistemelor moderne de distribuţie şi a 

calităţii bunurilor de consum; 

 

 

 

 

 

26) organizează activitatea de prelucrare şi 

gestionare de informaţii şi date în domeniul 

său de activitate, participând la sistemul 

informaţional naţional şi internaţional;  

 

 

 

 

 

 

 

 

   29. asigură elaborarea şi 

implementarea programelor şi 

proiectelor de promovare a sistemelor 

moderne de distribuţie şi a calităţii 

bunurilor de consum; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 30. organizează activitatea de 

prelucrare şi gestionare de informaţii şi 

date în domeniul său de activitate, 

participând la sistemul informaţional 

naţional şi internaţional; elaborează 

materiale promoţionale şi publicaţii 

de specialitate în domeniul său de 

activitate; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a adăugat al II-lea paragraf 

pentru promovarea  şi 

evidenţierea rezultatelor 

activităţii Agenţiei şi informării 

mediului de afaceri. 
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27) elaborează şi difuzează materiale 

promoţionale – broşuri, pliante, afişe, 

informaţii pe suport CD-ROM, pagina de 

internet şi alte asemenea studii şi analize 

privind mediul de afaceri din România şi  

organizează manifestări promoţionale, 

seminarii şi conferinţe în domeniul său de 

activitate; 

 

 

   28) fundamentează şi propune în proiectul 

de buget resursele financiare necesare 

realizării politicilor şi programelor în 

domeniul său de activitate potrivit legii;  

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

31. fundamentează şi propune în 

proiectul de buget resursele financiare 

necesare realizării politicilor şi 

programelor în domeniu, potrivit legii 

gestionează aceste resurse şi 

evidenţiază periodic eficienţa 

utilizării lor; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

Eliminarea acestui punct s-a 

realizat pentru că textul devine 

redundant în condiţiile apariţiei 

sale şi în cadrul altui punct. 

 

 

 

 

 

 

S-a introdus al II-lea paragraf 

pentru evidenţierea atribuţiilor 

Agenţiei privind gestionarea 

resurselor financiare necesare 
realizării politicilor, în condiţiile 

în care aceasta este ordonator 

secundar de credite, iar în 

calitate de ordonator are 

obligaţia de a monitoriza modul 

de utilizare a fondurilor alocate. 
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  29) reprezintă statul român în exerciţiul 

tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin 

în calitate de acţionar unic al Fondului 

Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

32. reprezintă statul român în exerciţiul 

tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce îi 

revin în calitate de acţionar unic al 

Fondului Naţional de Garantare a 

Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii S.A.; 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

33. exercită calitatea de membru al 

Consiliului de supraveghere şi 

îndrumare a Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a introdus punctul nou, 33, 

în condiţiile în care calitatea de 

membru al Consiliului de 

supraveghere şi îndrumare a 

Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor 

Statului este prevăzută şi în 

Hotărârea Guvernului nr. 

 32



 

 

 

 

 

  30) primeşte şi rezolvă, după caz, 

transmite spre soluţionare celor în drept, 

potrivit competenţelor, sesizările 

persoanelor fizice şi juridice în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

544/2002 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 

 

 

  31) administrează bunurile proprietate 

publică a statului pe care le deţine cu acest 

titlu şi exercită dreptul de proprietate privată 

asupra bunurilor dobândite în conformitate 

cu legea; 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

34.  administrează bunurile proprietate 

publică a statului pe care le deţine cu 

acest titlu şi exercită dreptul de 

proprietate privată asupra bunurilor 

dobândite în conformitate cu legea. 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

837/2004 privind organizarea şi 

funcţionarea A.V.A.S. 

 

 

Punctul 30 din textul legii se va 

elimina în contextul în care 

Legea nr. 544/2002 priveşte 

liberul acces la informaţiile de 

interes public, iar în cuprinsul 

acesteia sunt prevăzute organele 

care organizează sesizările 

persoanelor fizice şi juridice. 

 
 

Pentru logica şi acurateţea 

textului. 

 

 

 

 

 

 33



 

   32)  acordă avizul tehnic de specialitate 

cetăţenilor străini care solicită viza de 

lunga şedere pentru desfăşurarea de 

activităţi comerciale în România; 

 

 

 

 

    

33) coordonează elaborarea strategiilor 

de promovare a investiţiilor directe în 

România şi a programelor de acţiune 

pentru atragerea capitalului străin în 

economie, colaborând cu ministerele şi 

autorităţile administraţiei publice locale, 

în conformitate cu priorităţile şi cu 

programul de dezvoltare economică a 

ţării;  

 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

Se elimină punctul 32 din textul 

iniţial pentru o unitate de 

reglementare cu Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 

194/2002 privind regimul 
străinilor în România, 

republicată. 

 

 

Se elimină punctul 33 pentru că 

unele din atribuţiile prevăzute la 

acest punct se regăsesc deja în 

textul propunerii, în cadrul altor 

puncte.  
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 34)  monitorizează respectarea

prevederilor legale privind regimul 

investiţiilor în România şi iniţiază 

proiecte de acte normative pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu, pe 

care le supune spre adoptare Guvernului; 

 Se elimină. 

 

     35) acţionează, inclusiv prin consultări 

cu investitorii români şi străini, cu 

organizaţiile profesionale, cu patronatele, 

cu Camera de Comerţ şi Industrie a 

României şi a Municipiului Bucureşti şi 

camerele de comerţ şi industrie 

teritoriale, cu agenţiile de dezvoltare 

regională, pentru menţinerea 

permanentă a unui mediu de afaceri 

favorabil promovării investiţiilor, prin 

asigurarea armonizării legislative în 

domeniu, simplificarea procedurilor şi 

eliminarea barierelor administrative;  

 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină punctul 34 pentru că 

unele din atribuţiile prevăzute la 

acest punct se regăsesc deja în 

textul propunerii, în cadrul altor 

puncte.  

 

 

 

Se elimină punctul 35 pentru că 

unele din atribuţiile prevăzute la 

acest punct se regăsesc deja în 

textul propunerii, în cadrul altor 

puncte.  
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     36) coordonează activitatea de 

promovare, pe plan intern şi 

internaţional, a investiţiilor în România, 

asigurând ducerea la îndeplinire a 

obiectivelor Programului de guvernare în 

acest domeniu;  

 

 

 

37) acordă, la cerere, investitorilor 

asistenţă de specialitate în contactarea 

companiilor şi organizaţiilor româneşti şi 

străine, furnizează informaţiile necesare 

pentru înfiinţarea de societăţi comerciale 

în România, precum şi informaţii 

referitoare la mediul de afaceri 

românesc;  

 

 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină punctul 36 pentru că 

unele din atribuţiile prevăzute la 

acest punct se regăsesc deja în 

textul propunerii, în cadrul altor 

puncte.  

 

 

 

 

Punctul 37 din textul iniţial, a 

devenit puntul 17. 
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38) lucrează în strânsă legătură cu 

firmele româneşti şi asigură o 

comunicare efectivă între acestea şi 

companiile străine;  

 

 

 

 

 

 

39) desfăşoară activitatea de promovare a 

investiţiilor, în corelaţie cu strategiile 

Guvernului pentru a susţine o prezentare 

coerentă a ofertei româneşti de 

privatizare pe plan internaţional.  

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

Punctul 38 din textul iniţial, a 

devenit puntul 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină punctul 39 pentru că 

unele din atribuţiile prevăzute la 

acest punct se regăsesc deja în 

textul propunerii, în cadrul altor 

puncte.  
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (2) Autoritatea Română pentru Mediul 

de Afaceri îndeplineşte orice alte atribuţii 

stabilite prin acte normative pentru 

domeniul său de activitate, precum şi cele 

conferite expres sau care decurg din 

acordurile internaţionale la care România 

este parte. 

 

    (2) Agenţia participă şi reprezintă 

România la lucrările instituţiilor şi 

asociaţiilor internaţionale din

domeniul promovării investiţiilor 

străine directe şi urmăreşte realizarea 

programelor de asistenţă tehnică din 

străinătate în domeniul investiţiilor 

străine directe.  

 

În noul alineat se prevăd 

atribuţiile Agenţiei  nou create în 

ceea ce priveşte reprezentarea, 

promovarea şi atragerea de 

investiţii pe plan extern. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

    (3) Agenţia îndeplineşte orice alte 

atribuţii stabilite prin acte normative 

pentru domeniul său de activitate, 

precum şi cele conferite expres sau care 

decurg din acorduri internaţionale la 

care România este parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se introduce termenul 

„Agenţia” în acord  cu termenul 

generic utilizat la nivelul Uniunii 

Europene. 
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      (3) În exercitarea atribuţiilor sale, 

Autoritatea Română pentru Mediul de 

Afaceri colaborează cu ministerele şi 

autorităţile administraţiei publice centrale, 

organizaţii de reprezentare a intereselor 

mediului de afaceri, cu persoane juridice 

sau fizice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

   (4) În exercitarea atribuţiilor sale, 

Agenţia colaborează cu ministerele şi 

alte autorităţi ale administraţiei publice 

centrale, autorităţile administraţiei 

publice locale, precum şi cu organizaţii 

de reprezentare a intereselor 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

alte persoane juridice şi cu persoane 

fizice.   

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se introduce termenul 

„Agenţia” şi sintagma 

„întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a societatăţilor 

cooperative” în acord  cu 

termenul generic utilizat la 

nivelul Uniunii Europene. 
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  (4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, 

Autoritatea Română pentru Mediul de 

Afaceri are dreptul să solicite informaţii, în 

condiţiile legii, de la celelalte organe ale 

administraţiei publice centrale, de la 

autorităţile administraţiei publice locale, de 

la alte instituţii şi autorităţi publice, precum 

şi de la societăţile comerciale la care statul 

este acţionar majoritar, acestea având 

obligaţia de a furniza datele solicitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) În scopul îndeplinirii atribuţiilor 

sale, Agenţia are dreptul să solicite 

informaţii, în condiţiile legii, de la 

celelalte organe ale administraţiei 

publice centrale, de la autorităţile 

administraţiei publice locale, de la alte 

instituţii şi autorităţi publice, precum şi 

de la societăţile comerciale la care statul 

este acţionar sau asociat, acestea având 

obligaţia de a furniza datele solicitate.  

    

 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

Se introduce în locul sintagmei 

„Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri” termenul 

„Agenţia” pentru acurateţea 

textului, în baza modificărilor 

făcute la alineatele precedente. 

 
 

Referirea la „statul” care poate fi 

„acţionar sau asociat” s-a realizat 

în contextul în care, relaţiile 

dintre instituţiile la care statul 

deţine majoritatea capitalului 

(deţine controlul) trebuie să fie 

bune şi să existe o colaborare 

necondiţionată între aceste 

instituţii. 

 

 

 40



5.   

 

 

 

- 

 

Art. 4. -  (1)  În desfăşurarea 

activităţii de promovare şi  atragere a 

capitalului străin în economie, 

Agenţia este sprijinită de Consiliul 

pentru Strategie, organ deliberativ, 

fără personalitate juridică, din 

componenţa căruia fac parte 

reprezentanţi de prestigiu ai mediului 

de afaceri din ţară şi din străinătate şi 

preşedintele Agenţiei. 

 

          (2) Consiliul pentru Strategie va 

coordona activitatea Agenţiei 

referitoare la tehnicile de abordare a 

potenţialilor investitori străini 

interesaţi de dezvoltarea unor 

proiecte de investiţii în România, 

diseminarea informaţiilor în mediile 

de afaceri din străinătate şi va orienta 

direcţiile de acţiune ale Agenţiei în 

 

S-a introdus articolul 4,  prin 

intermediul căruia s-a dorit 

sublinierea relaţiei Agenţiei cu 

mediul de afaceri, care 

constitutie o pârghie foarte 

importantă în atingerea 

obiectivelor cu privire la 

investiţiile străine; în acest sens, 

dat fiind şi faptul că, în 

componenţa Consiliului se află şi 

reprezentanţii de prestigiu ai 

mediului de afaceri, Consiliul 

poate arăta direcţia în care se 

poate formula o anumită 

strategie pentru investiţii. 
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vederea obţinerii unor rezultate 

conform celor mai bune practici în 

domeniu, pentru asigurarea unei 

transparenţe sporite a procesului de 

promovare şi atragere a investiţiilor 

străine în economie şi identificarea 

soluţiilor optime necesare realizării 

obiectivelor în domeniu stabilite prin 

Programul de guvernare. 

 

      (3) Consiliul pentru Strategie este 

condus de un preşedinte, numit prin 

decizie a primului-ministru. 

 

        (4) Consiliul pentru Strategie este 

compus din 11 - 15 membri, inclusiv 

preşedintele Agenţiei, propuşi de 

preşedintele Consiliului pentru 

Strategie şi numiţi prin decizie a 

primului-ministru. 
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      (5) Pot fi membri ai Consiliului 

pentru Strategie numai persoanele 

care au pregătire profesională şi 

experienţă relevantă în domeniul 

afacerilor, precum şi probitate 

morală recunoscută. 

 

      (6)  În exercitarea atribuţiilor sale, 

Consiliul pentru Strategie emite 

decizii care sunt obligatorii pentru 

Agenţie. 

 

        (7) Membrii Consiliului pentru 

Strategie nu au dreptul de a participa 

la deliberarea sau la adoptarea unei 

decizii, în situaţia în care într-o 

anumită operaţiune au, direct ori 

indirect, vreun interes personal 

financiar, comercial sau de altă 

natură. 
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      (8) Consiliul pentru Strategie 

funcţionează pe baza unui regulament 

propriu de organizare şi funcţionare. 

 

 

      (9) Activitatea curentă a 

Consiliului pentru Strategie va fi 

asigurată de Secretariatul tehnic. 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

6.   

 

- 

 
Art. 5 - (1) În subordinea Agenţiei se 

înfiinţează prin ordin al preşedintelui 

Agenţiei şi funcţionează oficii 

teritoriale pentru dezvoltarea

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

cooperaţiei, ca unităţi cu personalitate 

 

În contextul înfiinţării, conform 

art. 31 din Legea nr. 346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii, de oficii teritoriale 
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juridică, finanţate din venituri proprii 

şi subvenţii acordate de la bugetul de 

stat. Conducerea acestora se asigură 

de către un director executiv pentru 

fiecare oficiu teritorial. 

 
 
    (2) Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, precum şi statele de 

funcţii ale oficiilor teritoriale se 

aprobă prin ordin al preşedintelui 

Agenţiei. 

 

 

    (3) Activitatea oficiilor teritoriale se 

poate desfăşura în spaţii închiriate în 

condiţiile legii. 

 

 

 Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii şi cooperaţie, existenţa 

unui organism guvernamental 

unic de gestionare a mediului de 

afaceri ar contribui la 

identificarea potenţialului pe 

fiecare regiune de dezvoltare 

economică şi la atragerea şi 

direcţionarea investiţiilor directe, 

cu precădere în regiunile afectate 

de restructurare industrială unde 

există o dinamică puternică a 

creării şi dezvoltării de IMM. 
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7.   

 

- 

 
Art. 6. - (1) Agenţia va îndeplini şi 

atribuţiile de organism intermediar 

pentru Programul operaţional 

sectorial de creştere a competitivităţii 

economice. 

    

 

    (2) Organismul intermediar pentru 

Programul operaţional sectorial de 

creştere a competitivităţii economice 

va îndeplini atribuţiile delegate de 

către Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional 

Sectorial de creştere a competitivităţii 

economice şi/sau autorităţile de plată, 

prin acordul părţilor implicate. 

 

    (3) Organismul intermediar pentru 

Programul operaţional sectorial de 

creştere a competitivităţii economice 

va funcţiona cu un număr total de 60 

 

Clarificarea prevederii  de  la  

art. 2, litera f) conform căreia 

Agenţia îndeplineşte funcţia de 

organism intermediar (vezi 

Hotărârea Guvernului nr. 

2007/2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarificarea prevederii  de  la  

art. 2, litera f) conform căreia 

Agenţia îndeplineşte funcţia de 
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de posturi în anul 2006. 

 
 
 
Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

organism intermediar (vezi 

Hotărârea Guvernului nr. 

2007/2004). 

 

8.   

Art. 4. -  (1) Conducerea operativă şi 

coordonarea întregii activităţi a 

Autorităţii Române pentru Mediul de 

Afaceri sunt asigurate de către un 

preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat 

de doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar 

de stat, numiţi prin decizie a primului-

ministru. 

 

               (2) Preşedintele conduce

activitatea Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri şi o reprezintă în 

raporturile cu Guvernul, ministerele, alte 

autorităţi ale administraţiei publice, 

         (2) Preşedintele conduce activitatea 

Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu 

Guvernul, cu ministerele, cu alte 

autorităţi ale administraţiei publice, 

centrale sau locale, cu alte organizaţii, 

 

Art. 7. -  (1) Agenţia este condusă de 

un preşedinte, cu rang de secretar de 

stat, ajutat de trei vicepreşedinţi, cu 

rang de subsecretar de stat, numiţi prin 

decizie a primului-ministru. 

  

 

 

 

 

Agenţia va fi condusă de un 

preşedinte şi  trei vicepreşedinţi, 

cu rang de subsecretar de stat, 

numiţi prin decizie a primului-

ministru pentru o mai bună 

funcţionalitate şi coordonarea 

operativă a activităţii instituţiei. 

 

 

Se introduce în locul sintagmei 

„Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri” termenul 

„Agenţia” pentru acurateţea 

textului, în baza modificărilor 
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organizaţii, precum şi în raporturile cu 

persoanele fizice şi juridice, române sau 

străine. 

 

       (3) Preşedintele poate participa ca 

invitat la şedinţele Guvernului în care se 

dezbat probleme în domeniul de activitate al 

mediului de afaceri. 

 

 

        (4) În exercitarea atribuţiilor sale 

preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. 

Ordinele şi instrucţiunile cu caracter 

normativ se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, în condiţiile legii. 

 

 

         (5) Preşedintele este ordonator 

secundar de credite. 

 

 

precum şi în raporturile cu persoane 

fizice şi juridice, române sau străine. 

   

 

    (3) Preşedintele poate participa ca 

invitat la şedinţele Guvernului în care se 

dezbat probleme din domeniul de 

activitate al Agenţiei. 

   

 

(4) Nemodificat. 

    

 

 

 

 

 

(5) Nemodificat. 

 
Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

făcute la art. 1. 

 

 
 

Corelare cu prevederile 

alineatului precedent. 
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9.   

Art. 5. – (1) Autoritatea Română pentru 

Mediul de Afaceri are un secretar general, 

înalt funcţionar public, numit în condiţiile 

legii. 

 

 

 

 

                (2) Secretarul general îndeplineşte 

atribuţiile prevăzute la art.49 alin. (2) din 

Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Guvernului României şi a 

ministerelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8. - (1) Agenţia are un secretar 

general, înalt funcţionar public, numit în 

condiţiile legii. 

    

 

 

 

 

(2) Secretarul general îndeplineşte 

atribuţiile prevăzute la art.49 alin. (2) 

din Legea nr. 90/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Guvernului 

României şi a ministerelor, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 

  

 

 

 

 

Se introduce în locul sintagmei 

„Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri” termenul 

„Agenţia” pentru acurateţea 

textului, în baza modificărilor 

făcute la art. 1. 

 

 

Precizare necesară, conform 

normelor de tehnică legislativă. 
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(3) Secretarul general poate îndeplini şi alte 

însărcinări prevăzute de regulamentul de 

funcţionare şi organizare al acesteia ori 

încredinţate de preşedinte. 

 

 

 

     (3)   Secretarul general al Agenţiei 

poate îndeplini şi alte însărcinări 

prevăzute de regulamentul de organizare 

şi funcţionare al acesteia ori încredinţate 

de preşedinte. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

Corelare cu prevederile 

alineatelor precedente. 

 

10.   

 

Art. 6. – (1) Structura organizatorică a 

Autorităţii Române pentru Mediul de 

Afaceri este prevăzută în anexa nr.1, care 

este parte integrantă din prezenta lege. In 

cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, 

se pot organiza şi alte servicii, birouri şi 

colective temporare de lucru, în condiţiile 

legii. 

 

 

 

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a 

Agenţiei este prevăzută în anexa care 

este parte integrantă din prezenta lege. 

În cadrul acesteia, prin ordin al 

preşedintelui, se pot organiza şi alte 

servicii, birouri şi colective temporare 

de lucru, în condiţiile legii. 

 
 
 

 

 

Se introduce în locul sintagmei 

„Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri” termenul 

„Agenţia” pentru acurateţea 

textului, în baza modificărilor 

făcute la art. 1. 
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 (2) Coordonarea şi atribuţiile 

compartimentelor din cadrul Autorităţii 

Române pentru Mediul de Afaceri se 

stabilesc prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare , care se aproba prin ordin al 

preşedintelui. 

 

 

 

          (3) Organismul intermediar pentru 

Programul operaţional sectorial de creştere 

a competitivităţii economice va funcţiona cu 

un număr de 60 de posturi în 2006.  

 

 

 

 

 

    

 (2) Coordonarea şi atribuţiile 

compartimentelor din cadrul Agenţiei se 

stabilesc prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare, care se aprobă 

prin ordin al preşedintelui. 

 

 

 

 
 
Se elimină. 

 
 
 
 
 
 
Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 
 

 
 

 

Corelare cu prevederile 

alineatului precedent. 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederile alineatului (3) sunt 

prevăzute în cadrul unui alineat 

precedent. 
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11.   

Art. 7. –  (1) Statul de funcţii şi structura 

posturilor pe compartimente, încadrarea 

personalului, modificarea, suspendarea sau 

încetarea raporturilor de serviciu ori, după 

caz, a raporturilor de muncă se face prin 

ordin al preşedintelui Autorităţii Române 

pentru Mediul de Afaceri. 

 

 

 

      (2) Autoritatea are un număr de 138 

de posturi, exclusiv preşedintele şi 

vicepreşedinţii. Din totalul de 138 de 

posturi, 120 posturi sunt afectate 

funcţiilor publice de conducere şi de 

execuţie, ocupate de personal cu studii de 

specialitate în domeniul juridic sau 

economic, aceştia având statut de 

funcţionari publici, iar 18 posturi vor fi 

ocupate pe bază de contract individual de 

 

Art. 10. - (1) Statul de funcţii şi 

structura posturilor pe compartimente, 

încadrarea personalului, modificarea, 

suspendarea sau încetarea raporturilor 

de serviciu ori, după caz, a raporturilor 

de muncă se fac prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei. 

 

 

 

 (2) Numărul maxim de posturi al 

Agenţiei este de 138, exclusiv 

demnitarii, posturile aferente

cabinetului demnitarului şi posturile 

aferente oficiilor teritoriale pentru 

dezvoltarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a cooperaţiei.  

 

S-a reformulat alineatul ţinând 

cont că noua instituţie va avea o 

structura eficientă, adaptată la 

cerinţele existente în Uniunea 

Europeană, dar şi la realităţile 

mediului de afaceri din 

România. 

 

 

 

 

Se introduce în locul sintagmei 

„Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri” termenul 

„Agenţia” pentru acurateţea 

textului, în baza modificărilor 

făcute la art. 1. 
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muncă. 

 

      (3) In limita numărului maxim de 

posturi prevăzut la art. 7 alin. 2, 

personalul A.N.I.M.M.C., A.R.I.S. şi 

D.M.A. va fi preluat de Autoritatea 

Română pentru Mediul de Afaceri, 

urmând ca în  termen de 30 de zile, să se 

organizeze concurs pentru atestarea 

acestora conform normelor legale în 

vigoare. 

 

 

 

 

    (4) Salarizarea personalului Autorităţii 

Române pentru Mediul de Afaceri se 

stabileşte în conformitate cu 

reglementările în vigoare pentru 

instituţiile publice finanţate integral sau 

parţial din venituri bugetare, pentru 

 

 

    (3) Salarizarea personalului de 

conducere şi de execuţie al Agenţiei se 

face conform prevederilor anexei nr. I 

la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 

privind reglementarea drepturilor 

salariale şi a altor drepturi ale 

funcţionarilor publici pentru anul 

2006. 

 

 

 

 

Se elimină 

 

 

 

 

Modificarea alineatului (3) 

vizează  realizarea uniformizării 

nivelului de salarizare la nivelul 

noii instituţii,  propunându-se 

stabilirea acestuia în 

conformitate cu prevederile 

anexei nr. I la Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2006 privind 

reglementarea drepturilor 

salariale şi a altor drepturi ale 

funcţionarilor publici pentru anul 

2006. 

Se elimină alineatul (4) datorită 

redundanţei textului, care a fost 

prevăzut în cadrul alineatului 

precedent. 
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funcţionarii publici si pentru angajaţii pe 

bază de contract individual de muncă. 

 

     (5) Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, precum şi statele de funcţii 

ale oficiilor teritoriale se aprobă prin 

ordin al preşedintelui Autorităţii Române 

pentru Mediul de Afaceri. 

 

   (6) În subordinea Autorităţii Române 

pentru Mediul de Afaceri funcţionează la 

nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, 

oficii teritoriale pentru mediul de afaceri, 

unităţi cu personalitate juridică. 

Conducerea acestora se asigură de către 

un director executiv pentru fiecare oficiu 

teritorial. 

 

     (7) Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, precum şi ştatele de funcţii 

ale oficiilor teritoriale se aprobă prin 

 

 

Se elimină 

 

 

 

 

Se elimină 

 

 

 

 

 

 

Se elimină 

 

 

 

 

Se elimină alineatul (5) datorită 

redundanţei textului, care a fost 

prevăzut în cadrul unui alineat 

precedent. 

 

 

Se elimină alineatul (6) datorită 

redundanţei textului, care a fost 

prevăzut în cadrul unui alineat 

precedent. 

 

 

 

Se elimină alineatul (7) datorită 

redundanţei textului, care a fost 

prevăzut în cadrul unui alineat 
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ordin al preşedintelui Autorităţii Române 

pentru Mediul de Afaceri. 

 

    (8) Activitatea oficiilor teritoriale se 

poate desfăşura în spaţii închiriate în 

condiţiile legii 

 

 

 

        (9) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile 

personalului încadrat la Autoritatea 

Română pentru Mediul de Afaceri se 

stabilesc prin fişa postului. Salarizarea 

personalului de conducere şi de execuţie 

al Autorităţii Române pentru Mediul de 

Afaceri se face conform prevederilor 

legale aplicabile sectorului bugetar.  

 

 

 

 

 

 

Se elimină  

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile 

personalului încadrat la Agenţie se 

stabilesc prin fişa postului. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

 

precedent. 

 

 

Se elimină alineatul (8) datorită 

redundanţei textului, care a fost 

prevăzut în cadrul unui alineat 

precedent. 

 

Se introduce în locul sintagmei 

„Autorităţii Române pentru 

Mediul de Afaceri” termenul 

„Agenţia” pentru acurateţea 

textului, în baza modificărilor 

făcute la art. 1. 

Salarizarea personalului se 

realizează în raport cu mediul în 

care se desfăşoară activitatea. 

Anexa nr. 1 a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului 2/2006 are 

în vedere salarizarea 

funcţionarilor publici. 
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12.   

Art. 8. – (1)  Pentru anul 2005, 

Autoritatea Română pentru Mediul de 

Afaceri preia toate programele, 

contractele, bugetele precum şi 

structurile subordonate ale  

A.N.I.M.M.C., A.R.I.S. şi D.M.A. 

 

                (2) Autoritatea Română pentru 

Mediul de Afaceri preia întregul 

patrimoniu de la A.N.I.M.M.C., A.R.I.S. 

şi  D.M.A. pe bază de protocol de 

predare-primire în termen de 15 zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei legi;

 

                 (3) Locaţiile închiriate ale 

direcţiilor teritoriale aflate în

administrarea A.N.I.M.M.C., se transmit 

pe bază de protocol de predare-primire 

în administrarea Autorităţii Române 

pentru Mediul de Afaceri, în termen de 

  

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

Se elimină prevederile datorită 

redundanţei textului, care a fost 

prevăzut în cadrul unui alineat 

precedent. 

 
 

 

Se elimină prevederile datorită 

redundanţei textului, care a fost 

prevăzut în cadrul unui alineat 

precedent. 

 

 

 

Regulamentul oficiilor teritoriale 

se realizează prin ordinul 

Preşedintelui Agenţiei. 
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15 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

 

 

13.   

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Art. 11. - (1) Numărul maxim de 

posturi pentru fiecare oficiu teritorial 

pentru dezvoltarea întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi cooperaţiei din 

subordinea Agenţiei este de 15, 

exclusiv directorii executivi. 

 
 
                      (2) Personalul din oficiile 

teritoriale pentru dezvoltarea

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

cooperaţiei este salarizat potrivit 

prevederilor legale aplicabile 

personalului din serviciile 

deconcentrate ale administraţiei 

  

Se introduc 5 articole noi, 

articolele  11, 12, 13, 14 şi 15. 

 

 

Art. 11 este conform 

prevederilor Hotărârii 

Guvernului  nr. 2007/2004. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publice centrale. 

 

    

 

Art. 12. - (1) Agenţia va prelua în 

subordinea sa, de la Agenţia 

Naţională pentru Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii şi Cooperaţie, Centrul de 

Formare şi Management pentru 

Comerţ, unitate cu personalitate 

juridică, cu finanţare din venituri 

proprii.   

 
                 (2) Structura organizatorică 

şi bugetul unităţii prevăzute la alin. 

(1) se aprobă prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei. 

 

 

  Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

 

 

 

Art. 12 este conform 

precederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 753/2003. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Art. 13. -  Pentru anul 2006 Agenţia 

preia programele, contractele şi 

bugetele Agenţiei Naţionale pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie, Agenţiei Române pentru 

Investiţii Străine şi Direcţiei de 

Îmbunătăţire şi Monitorizare a 

Mediului de Afaceri din cadrul 

aparatului de lucru al ministrului de 

stat pentru coordonarea activităţilor 

din domeniile mediului de afaceri şi 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 
Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

Art. 14. - Personalul instituţiilor 

prevăzute la art. 13 va fi preluat de 

Agenţie în termen de maximum 15 

zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi şi se consideră 

 

Prin prevederile articolului 13 

se urmăreşte asigurarea unei 

bune funcţionări a noii instituţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin prevederile articolului 14 

se urmăreşte asigurarea unei 

bune funcţionări a noii instituţii. 
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- 

transferat începând cu aceeaşi dată. 

 
Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

Art. 15. - (1) Imobilele situate în 

municipiul Bucureşti, Str Poteraşi 

nr. 11, sector 4 şi Bvd. Primăverii nr. 

22, sector 1, aflate în administrarea  

Agenţiei Naţionale pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie şi Agenţiei Române 

pentru Investiţii Străine se transmit 

pe bază de protocol în administrarea 

Agenţiei. 

 
    (2) Agenţia va prelua pe bază de 

protocol de predare-preluare 

mijloacele fixe şi obiectele de inventar 

aferente activităţii de promovare şi 

atragere a investiţiilor străine directe, 

a activităţilor pentru dezvoltarea 

 

 

 

 

 

 

Prin prevederile articolului 15 

se urmăreşte asigurarea unei 

bune funcţionări a noii instituţii. 
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sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii, comerţului interior şi 

cooperaţiei precum şi a activităţii 

pentru îmbunătăţirea şi 

monitorizarea mediului de afaceri.  

 

 

   (3)   Agenţia are în dotare un număr 

de autoturisme stabilit potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

 

 

     (4)  Prin excepţie de la prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile 

publice, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 247/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, alături de 

autoturismele la care are dreptul 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru asigurarea funcţionalităţii 

corespunzătoare oficiilor 

teritoriale ale Agenţiei pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei 

este necesară o lărgire a parcului 

auto al instituţiei în sensul ca 

aceste structuri să beneficieze 

fiecare în parte de un autoturism, 

prin excepţie de la prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului  nr.80/2001. 
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Agenţia, fiecare oficiu teritorial va 

beneficia de un autoturism. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 

14.   

 

 

 

Art. 9. – (1) Bugetul Autorităţii Române 

pentru Mediul de Afaceri se aprobă ca 

anexă la legea anuală a bugetului de stat. 

 

 

                (2) Corespunzător atribuţiilor 

preluate de Autoritatea Română pentru 

Mediul de Afaceri, se autorizează 

Ministerul Finanţelor Publice să introducă 

modificări în structura bugetului de stat pe 

anul 2005, respectiv în structura bugetului 

 

 

 

 

Art. 16. – (1) Bugetul Agenţiei se 

aprobă ca anexă la legea anuală a 

bugetului de stat. 

 

                (2) Corespunzător atribuţiilor 

preluate de Agenţie, se autorizează 

Ministerul Finanţelor Publice să 

introducă modificări în structura 

bugetului de stat pe anul 2006, respectiv 

în structura bugetului Secretariatului 

General al Guvernului. 

 

 

 

 

Corelare cu prevederile art. 1. 

 

 

 

 

Corelare cu prevederile art. 1. 
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Secretariatului General al Guvernului. 

 

 

 

 

                 (3) Secretariatul General al 

Guvernului va transmite Ministerului 

Finanţelor Publice modificările 

corespunzătoare prezentei legi în structura 

bugetului propriu, în termen de 15 zile de la 

data intrării în vigoare a acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (3) Secretariatul General al 

Guvernului va transmite Ministerului 

Finanţelor Publice modificările 

corespunzătoare ce decurg din prezenta 

lege în structura bugetului propriu, în 

termen de 15 zile de la data intrării în 

vigoare a acesteia. 

 

 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 
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15.   

Art. 10. – La data intrării în vigoare a 

prezentei legi se abrogă următoarele acte 

normative: Legea nr.390/2002 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, 

Art.3 alin. (2) literele i) şi k) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în 

cadrul administraţiei publice centrale cu 

modificările şi completările ulterioare, iar 

după litera n) se introduce o nouă literă, 

litera o) cu următorul cuprins: ,,o) 

Autoritatea Română pentru Mediul de 

Afaceri, organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului,, şi Hotărârea Guvernului nr. 

753/2003 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

 

Art. 17. – (1) La data intrării în vigoare 

a prezentei legi se abrogă următoarele 

acte normative: Legea nr.390/2002 

privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Române pentru 

Investiţii Străine, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.3 alin. (2) 

literele i) şi k) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr.11/2004 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în 

cadrul administraţiei publice centrale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 

228 din 1 iunie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Hotărârea 

Guvernului nr. 753/2003 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii şi Cooperaţie cu modificările şi 

completările ulterioare.  
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cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

- 

 

    

 

   (2) La articolul 3 alineatul (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 11/2004,  după litera n) se 

introduce o nouă literă, litera o) cu 

următorul cuprins: 

 ,,o) Agenţia Naţională pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii şi a Cooperaţiei, organ de 

specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului,, 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

16.  Titlul anexei 

ANEXA NR. 1 

Numărul maxim de posturi = 138 exclusiv 

Titlul anexei 

ANEXA  

Numărul maxim de posturi = 138 

 

Anexa se ataşează 

prezentului raport. 
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demnitarii şi posturile aferente oficiilor 

teritoriale 

 

exclusiv demnitarii, posturile aferente 

cabinetului demnitarului şi posturile 

aferente oficiilor teritoriale pentru 

dezvoltarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi cooperaţiei. 

 

Autor: dep. Bogdan Pascu- grupul 

parlamentar al PC 

 

 
Corelare cu prevederile 

articolelor anterioare. 

  

                                                       
 
 

                       Comisia a propus aprobarea proiectului de lege cu, 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
                    SECRETAR, 
         
       NICULA VASILE COSMIN 

                      Consilier : 
                            Alina Hodivoianu 

 66



 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 

 

 

Bucureşti,  
Nr. 21/212/07.06.2006  

 
 
 

 
C ă t r e, 

 
 
   

     BIROUL  PERMANENT  AL 

     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra propunerii legislative pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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PREŞEDINTE, 

 
MIHAI  TUDOSE 
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