
GUVERNUL                ROMÂNIEI 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004  
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

 

 

Având în vedere că economia UE indică o încetinire a creșterii economice, 

printre provocări enumerându-se procesul de îmbătrânire a populației, digitalizarea, 

războaiele comerciale, Brexit-ul,  pentru a elimina decalajele care persistă între 

statele membre și între regiunile din interiorul acestora, sunt necesare investiții 

suplimentare și imediate în procesul de sprijinire a înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

Luând în considerare că lacunele investiționale importante nu pot fi eliminate 

doar prin acordarea de credite, acestea pot fi eficient completate de alte subvenții și 

instrumente financiare, și sunt mai apropiate de piață.  

Ținând cont de necesitatea sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici 

și mijlocii din România prin susținerea investițiilor realizate de întreprinderile nou-

înființate, precum și de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în anumite domenii de 

activitate, în contextul dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 346/2004, privind stimularea 

înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale anexei nr. 3/60 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, 

Intrucât media națională a întreprinderilor mici și mijlocii pe cap de locuitor se 

situează sub media europeană, cu impact direct asupra creării și ocupării locurilor de 

muncă, inovării, retehnologizării și digitalizării IMM-urilor,  

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Rezoluţia Parlamentului European 

din 15 septembrie 2016 referitoare la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea 

diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital,  

Neadoptarea cadrului legal de reglementare constituie o situație excepțională 

care ar conduce la pierderea unor sume importante de bani alocate programelor de 

sprijinire a întreprinderile mici și mijlocii corelată cu riscul de neangajare al tinerilor 

absolvenți ai învățământului terțiar. 

Urgența reglementării este determinată de riscul diminuării resurselor atrase de 

la bugetul de stat pentru dezvoltarea investițiilor în diferite sectoare ale economiei 

naționale, fiind astfel afectată dezvoltarea economică a României.  

în temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată, republicată,  
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. 

 

 

 

 

Art. I.  
Legea nr. 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 
mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează,după cum 
urmează: 
 

1. Articolul 251 se modifică și va avea următorul cuprins 
“Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, care 
se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul 
întreprinderilor mici și mijlocii până la 31.12.2027, conform procedurilor de 
implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia, 
publicat în Monitorul Oficial, sunt:” 
 
 

2. La articolul 251, după litera l) se introduc două noi litere, litera m) și litera n) 
cu următorul cuprins:  

m) programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici şi mijlocii; 
n)  programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;; 

 

Art. II. 

În tot cuprinsul actului  normativ se înlocuiesc următoarele denumiri:   

1. Sintagma, “Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

- S.A.” se înlocuiește cu sintagma„”Compania Națională de Investiții Rutiere”; 

2. Sintagma, “oficiile teritoriale” se înlocuiește cu sintagma, “agențiile 

teritoriale”. 
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