
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

     Comisia pentru politică economică, 
              reformă şi privatizare  

                           Bucureşti,  17.02.2015
                           Nr. 4c-1/28 
                               PL-x 26/2015 

 
                                                                   AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind  
stimularea investitorilor individuali - business angels 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels, trimis cu adresa nr. PL-x 26 din 9 februarie 2015, 
înregistrată sub nr. 4c-1/28 din 10 februarie 2015.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 5 februarie 2015. 

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

În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 17 februarie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 
transmis cu adresa nr. 1121 din 7 octombrie 2014. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,              
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamentele admise, care sunt 
redate în ANEXA la prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
   PREŞEDINTE                      SECRETAR   
 

              Horia GRAMA                                                                Cornel ITU  
 
 
 

                   Şef serviciu 
         Graziella Segărceanu 
 
 
 



                   
       ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

 
 
Art.2.- (1) Petru a beneficia de 
facilităţile prevăzute la art.3, orice 
persoană fizică poate deveni investitor 
individual – business angel la 
societăţile prevăzute la art.1, dacă: 
……………………………………… 
 b) acordă un împrumut fără 
dobândă, potrivit prevederilor legii, 
echivalentul în lei al sumei de cel puţin 
5 000 de euro, la cursul BNR din ziua 
efectuării împrumutului, pe o perioadă 
de minimum 3 ani, către societatea al 
cărei asociat a devenit; împrumutul este 
acordat prin sistemul bancar din 
România şi este înregistrat în 
contabilitatea societăţii, conform legii; 

 

Nemodificat. 1. La articolul 2, alineatul (1) litera b) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art.2. – (1) Petru a beneficia de 
facilităţile prevăzute la art.3, orice 
persoană fizică poate deveni investitor 
individual – business angel la societăţile 
prevăzute la art.1, dacă: 
……………………………………… 
,,b) acordă un împrumut fără dobândă, 
potrivit prevederilor legii, echivalentul 
în lei al sumei de cel puţin 3 000 de 
euro, la cursul BNR din ziua efectuării 
împrumutului, pe o perioadă de 
minimum 3 ani, către societatea al cărei 
asociat a devenit; împrumutul este 
acordat prin sistemul bancar din 
România şi este înregistrat în 
contabilitatea societăţii, conform legii;” 
 

 
Autor: Comisia economică 

Prin micșorarea acestei
sume, se va da
posibilitatea mai multor
întreprinzători privați de
a deveni business angels. 
În România nivelul de
trai este scăzut, iar
această sumă este mult
mai mică în statele
Uniunii Europene.  

2.  
 
Art.7.- Măsurile de natura ajutorului de 
stat sau de minimis instituite de 
prezenta lege se acordă pe baza unei 
scheme de ajutor de stat sau de minimis 

Nemodificat. 2. Articolul 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,Art.7.- Măsurile de natura ajutorului 
de stat sau de minimis instituite de 
prezenta lege se acordă pe baza unei 
scheme de ajutor de stat sau de minimis 

Corelare cu noua
denumire a Ministerului. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
elaborate de Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu 
de Afaceri şi Turism, cu respectarea 
prevederilor naţionale şi ale Uniunii 
Europene în domeniul ajutorului de 
stat. 

 

elaborate de Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri, cu respectarea 
prevederilor naţionale şi ale Uniunii 
Europene în domeniul ajutorului de 
stat.” 

 
            Autor: Comisia economică 

 


	                                                                   AVIZ

		2015-02-17T13:46:21+0200
	Constantinescu Anda Elena




