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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind 
crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi, transmisă spre 
dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl-x 274 din 2 iunie 2014, înregistrată sub                  
nr. 4c-1/108 din 2 iunie 2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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   RAPORT  
asupra 

 propunerii legislative privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării 
 de microîntreprinderi 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de 
microîntreprinderi, trimisă cu adresa nr. Pl-x 274 din 2 iunie 2014, înregistrată sub  
nr. 4c-1/108 din 2 iunie  2014. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 27 mai 2014.   

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 37 din 15 ianuarie 2014, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri.        
                Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 571 din 28 martie                  
2014, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr. 4c-2/320 din 12 iunie 2014.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea 
legislativă, conform avizului nr. 4c-11/622 din 13 iunie 2014.  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr. 4c-7/283 din 16 iunie 2014.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor noi, înfiinţate de tineri întreprinzători cu vârste cuprinse între  
18 şi 35 de ani, prin oferirea în cadrul programului „Start-up pentru tineri", fără 
perceperea de chirii, a spaţiilor de birouri necesare desfăşurării activităţii firmei pe 
parcursul primului an de activitate. 
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În acest sens, se prevede ca spaţiile de birouri destinate 
microîntreprinderilor noi să se amenajeze în Centre de Afaceri pentru Tineri, în cadrul 
unor fabrici sau cămine dezafectate, prin investiţie de la bugetul de stat, prin 
intermediul Ministerului Economiei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 17 iunie 2014. 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat la dezbateri  22 deputaţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât din 
prevederile art. 2 alin. (1), nu reiese care este titularul dreptului de proprietate asupra 
terenurilor/construcţiilor la care se face referire (spaţii de birouri amenajate în cadrul 
unor fabrici sau cămine dezafectate), în acord cu prevederile art. 44 şi 136 din 
Constituţia României, republicată, privind proprietatea publică a statului şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietatea privată.  

De asemenea, în ceea ce priveşte textul art. 4, acesta este neclar, întrucât nu 
se înţelege care sunt bunurile date în folosinţă, titularii dreptului de a le folosi, 
modalitatea de dare în folosinţă, care este titularul dreptului de proprietate asupra 
bunului dat în folosinţă. Având în vedere că, potrivit art. 136 alin. (4) din Constituţia 
României, republicată, bunurile proprietate publică pot fi date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică, prin modul de redactare a art. 4 pot fi create premisele 
unor vicii de neconstituţionalitate în raport cu dispoziţiile constituţionale menţionate. 

Pe de altă parte, iniţiativa legislativă trebuia sa aibă în vedere existenţa 
reglementărilor în materia microîntreprinderilor, respectiv Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
tineri, aprobată cu modificări prin Legea. 301/2011, cu completările ulterioare, astfel 
încât să nu contravină acestora. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.        
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                      Mihai TUDOSE                                                         Cornel ITU   
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