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Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Art. 2.[1] (1) În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de 
organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă 
activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, 
în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, 
persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi 
întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară 
activităţi economice.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, coopera‑
tivelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.

Art. 3. (1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
b)[2] realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent 

în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, 
conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active 
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

c)[3] abrogată.

[1]  Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 62/2014.
[2]  Lit. b) de la alin. (1) al art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din 

O.G. nr. 27/2006, punct renumerotat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 175/2006.
[3]  Lit. c) de la alin. (1) al art. 3 a fost abrogată prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 27/2006, punct 

renumerotat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 175/2006.

Art. 1-3
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(2)‑(4)[1] Abrogate.
(5) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, în funcţie 

de evoluţia indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. (1)[2] Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu 
anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le 
deţin, în următoarele categorii:

a) microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 
netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 
anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active 
totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

(2) Termenii microîntreprindere, întreprindere mică şi întreprindere mijlocie, precum 
şi termenul derivat întreprinderi mici şi mijlocii vor fi utilizaţi în toate reglementările, 
statisticile şi alte documente oficiale emise de către autorităţi sau instituţii publice.

Art. 41.[3] În funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau 
la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot 
exista 3 tipuri de întreprinderi:

a) întreprinderi autonome;
b) întreprinderi partenere;
c) întreprinderi legate.

Art. 42. (1) O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este 
clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, în sensul acestei legi.

(2) O întreprindere este autonomă dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul 
social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în 
mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 
25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), o întreprindere este considerată 
auto nomă, neavând, prin urmare, nicio întreprindere parteneră, chiar dacă acest 
prag de 25% este atins sau depăşit de către următoarele categorii de investitori, 
cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, în sensul art. 44, individual sau în 
comun, de întreprinderea în cauză:

a)[4] societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice 
sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, 
venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi 

[1]  Alin. (2)‑(4) ale art. 3 au fost abrogate prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 27/2006, punct renumerotat 
prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 175/2006.

[2]  Alin. (1) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 27/2006, 
punct renumerotat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 175/2006 şi modificat, în ceea ce priveşte 
partea introductivă, prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 175/2006.

[3]  Art. 41‑45 au fost introduse prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 27/2006, punct renumerotat prin 
art. unic pct. 6 din Legea nr. 175/2006. 

[4]  Lit. a) de la alin. (3) al art. 42 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 7 
din Legea nr. 175/2006.

Art. 4-42
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care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia 
totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul 
în lei a 1.250.000 euro;

b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ; 
c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
d)[1] autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv consilii locale ale unităţilor 

administrativ‑teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane 
euro şi cu o populaţie mai mică de 5.000 de locuitori.

Art. 43. Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca 
întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) 
deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai 
mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

Art. 44. (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare 
dintre următoarele raporturi:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale 
asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor 
consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte 
întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei 
clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine 
singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

(2) Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi 
la alin. (3) al art. 42 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii 
respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat 
să fie prejudiciate.

(3) Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare 
dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi 
sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42.

(4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin 
intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează 
de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi 
desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe 
pieţe adiacente.

(5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau 
a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.

Art. 45. Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 42, o întreprindere nu 
poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori 
din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori 
cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

[1]  Lit. d) de la alin. (3) al art. 42 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din 
Legea nr. 62/2014.

Art. 43-45
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Art. 5. (1) Numărul mediu de salariaţi corespunde numărului mediu de persoane 
angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară.

(2) Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma 
efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă – inclusiv zilele de repaus săptămânal 
şi sărbătorile legale –, împărţită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare 
zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de 
salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract 
individual de muncă a încetat în acea zi.

(3)[1] În efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea numărului 
mediu anual de salariaţi se includ salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată, sala‑
riaţii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat 
între întreprindere şi un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract, 
proprietarii‑directori, partenerii care desfăşoară o activitate permanentă în întreprindere 
şi care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere.

(4) Salariaţii cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă vor 
fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul 
individual de muncă cu timp parţial.

(5)[2] La calcularea numărului mediu anual de salariaţi nu se vor avea în vedere 
salariaţii al căror contract individual de muncă este suspendat pentru perioada 
luată în calcul, conform prevederilor legale, şi ucenicii şi elevii sau studenţii care 
urmează o formă de pregătire profesională pe bază de contract de ucenicie sau de 
formare profesională.

(6) Nu vor fi introduse/introduşi în numărul mediu anual de salariaţi salariatele/
salariaţii aflate/aflaţi în concediu de maternitate sau parental.

(7)[3] Numărul mediu anual de salariaţi se determină pe baza Registrului general 
de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.[4] (1) Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, 
cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare 
aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor 
sau asociaţilor.

(2) Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai 
încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de 
între prindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor 
plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.

[1]  Alin. (3) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 27/2006, 
punct renumerotat prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 175/2006 şi modificat prin art. unic pct. 9 din 
Legea nr. 175/2006.

[2]  Alin. (5) şi (6) ale art. 5 sunt reproduse astfel cum au fost modificate art. I pct. 6 din O.G. 
nr. 27/2006, punct renumerotat prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 175/2006 şi modificat, în ceea ce 
priveşte conţinutul alin. (6), prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 175/2006. 

[3]  Alin. (7) al art. 5 a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.G. nr. 27/2006, punct renumerotat prin 
art. unic pct. 10 din Legea nr. 175/2006. 

[4]  Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.G. nr. 27/2006, punct 
renumerotat prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 175/2006 şi modificat, în ceea ce priveşte conţinutul 
alin. (1) şi (4), prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 175/2006.

Art. 5-6
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(3) În cazul unei întreprinderi nou‑înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost 
aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, 
cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului 
financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii 
întreprinderii în cauză.

(4) În calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe 
valoarea adăugată şi alte taxe indirecte.

(5) În cazul unei întreprinderi autonome, datele, inclusiv numărul mediu anual de 
salariaţi, vor fi stabilite exclusiv pe baza situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii 
respective.

(6) Datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere 
sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza situaţiilor financiare anuale 
şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există, pe baza situaţiilor financiare anuale 
consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei 
întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în 
aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul 
drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).

(7) Datele prevăzute la alin. (6) se vor cumula în proporţie de 100% cu datele 
oricărei întreprinderi care este legată direct sau indirect de întreprinderea în cauză, 
dacă datele nu sunt deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

(8) Datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză trebuie să provină 
din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea 
există. La acestea se adaugă 100% din datele întreprinderilor legate de aceste 
întreprinderi partenere, cu excepţia cazului în care aceste date au fost deja incluse 
prin consolidare.

(9) Datele întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată trebuie 
să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, 
dacă acestea există. La acestea se adaugă, în mod proporţional, datele oricărei 
întreprinderi partenere a acestor întreprinderi legate, situată imediat în amonte sau în 
aval de acestea, cu excepţia cazului în care au fost deja incluse în situaţiile financiare 
anuale consolidate, într‑o proporţie cel puţin egală cu procentul definit la alin. (6).

(10) Atunci când în evidenţele consolidate nu sunt incluse informaţii cu privire la 
numărul mediu anual de salariaţi al unei întreprinderi, cifrele privind numărul mediu 
anual de salariaţi se calculează prin cumularea proporţională a datelor aferente 
întreprinderilor partenere şi a datelor aferente întreprinderilor cu care întreprinderea 
respectivă este legată.

Art. 7.[1] Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, 
cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe 
propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii 
interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform modelului 
prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.

[1]  Art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 27/2006, punct 
renumerotat prin art. unic pct. 13 din Legea nr. 175/2006.

Art. 7
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Art. 8.[1] (1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea 
numărului mediu anual de salariaţi se exercită de Inspecţia Muncii, pe baza datelor 
din Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi a evidenţelor proprii.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la declararea cifrei 
de afaceri nete anuale şi a activelor totale se exercită de Ministerul Finanţelor Publice, 
pe baza situaţiilor financiare anuale.

(3) În cazul descoperirii unor neconcordanţe între declaraţia pe propria răspundere 
şi situaţia reală, organele de control încheie procese‑verbale de constatare a faptelor 
care încalcă dispoziţiile legale, în condiţiile legii, şi sesizează organele de urmărire 
penală competente atunci când există indiciile săvârşirii unei infracţiuni.

Capitolul II. Crearea unui cadru favorabil înfiinţării 
 şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Secţiunea 1. Proceduri administrative

Art. 9. (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi camerele de comerţ şi industrie, 
în cadrul competenţei lor, au obligaţia să elaboreze politici şi să asigure măsuri şi 
acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinderilor mici şi mijlocii în raporturile 
lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative şi prin prevenirea 
creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora faţă de reglementările 
în vigoare.

(2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri 
vor fi supuse de iniţiatori, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului 
pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii.

(3)[2] Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, 
care se înfiinţează şi funcţionează sub coordonarea autorităţii administraţiei publice 
centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. Grupul pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este 
format din membrii desemnaţi de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale, camere de comerţ şi industrie, patronate şi organizaţii neguvernamentale 
de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cadre universitare, cercetători, 
economişti şi organizaţii ale mediului asociativ şi sindicate.

(31)[3] Raportul privind aplicarea Testului IMM conţine, în mod obligatoriu, o rubrică 
cu sarcinile administrative introduse pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi 
cu cele eliminate. În elaborarea actului normativ cu impact asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii, iniţiatorul se va asigura de respectarea principiului numărului constant, 

[1]  Art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 91 din O.G. nr. 27/2006, punct 
introdus prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 175/2006. 

[2] Alin. (3) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.U.G. 
nr. 10/2022.

[3] Alin. (31) al art. 9 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din O.U.G. nr. 10/2022.
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respectiv, în cazul introducerii unei sarcini administrative va elimina obligatoriu cel 
puţin o alta existentă.

(4)[1] Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii analizează raportul privind aplicarea Testului IMM 
şi emite un aviz consultativ cu privire la oportunitatea aprobării proiectului de act 
normativ evaluat, care se trimite iniţiatorului, prin grija autorităţii administraţiei publice 
centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii[2].

(41)[3] Iniţiatorul actului normativ şi autoritatea publică centrală care asigură 
secretariatul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative 
asupra întreprinderilor mici şi mijlocii au obligaţia să publice pe site‑ul web propriu 
rezultatele Testului IMM, respectiv avizul Grupului pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în termen de 
30 de zile de la data primirii acestuia.

(5)[4] Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
metodologia de elaborare şi aplicare a Testului IMM se aprobă prin ordin al condu ‑
cătorului[5] autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprin‑
derilor mici şi mijlocii.

(6)[6] Abrogat.

Notă. A se vedea şi: ► O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi 
mici şi mijlocii (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017); ► O.U.G. nr. 43/2017 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii 
şi promovare a exportului (M. Of. nr. 505 din 30 iunie 2017); ► O.U.G. nr. 110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA (M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 
2017); ► O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE” (M. Of. nr. 655 din 24 iulie 
2020); ► O.U.G. nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de 
garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (M. Of. nr. 780 
din 26 august 2020); ► O.U.G. nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp 
necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum 

[1] Alin. (4) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea 
nr. 62/2014.

[2] Potrivit art. I pct. 21 din Legea nr. 62/2014, „În tot cuprinsul legii, (...) 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»”. În această 
versiune actualizată a Legii nr. 346/2004, a fost înlocuită această sintagmă, acolo unde a fost cazul.

[3] Alin. (41) al art. 9 a fost introdus prin art. unic pct. 3 din O.U.G. nr. 10/2022.
[4] Alin. (5) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea 

nr. 62/2014.
[5]  Potrivit art. I pct. 21 din Legea nr. 62/2014, „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 în 
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii» (...)”. În această versiune actualizată a Legii nr. 346/2004, 
a fost înlocuită această sintagmă, acolo unde a fost cazul.

[6]  Alin. (6) al art. 9 a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 62/2014.
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şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid 
plug‑in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP” (M. Of. nr. 824 din 8 septembrie 2020).

Art. 91.[1] (1) Pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, 
în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii, iniţiatorii vor respecta principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, 
precum şi principiul numărului constant.

(2) Principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică” presupune ca iniţiatorii actelor 
normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, 
asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini 
administrative – obligaţii de raportare/conformare – pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.

(4)[2] Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative prevăzute 
la alin. (1) se face prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se efectuează de către 
iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia.

(41)[3] Iniţiatorul actului normativ poate alege, în vederea consultărilor, una dintre 
următoarele modalităţi: sondaj online, mese rotunde, forumuri şi consultări online.

(42) Iniţiatorul actului normativ ţine cont de propunerile rezultate în urma consultărilor 
care au stat la baza aplicării Testului IMM, în vederea finalizării proiectului de act 
normativ.

(5) Este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor 
mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact 
şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora 
sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act 
normativ până la adoptare.

Art. 10. Sub sancţiunea nulităţii absolute, sunt interzise orice acţiuni sau acte 
având ca obiect ori putând avea ca efect discriminarea în defavoarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii sau a întreprinderilor nou‑înfiinţate, pe criterii de mărime ori vechime.

Secţiunea a 2‑a. Accesul la servicii publice şi la active  
aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale  

şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat

Art. 11. (1) Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
autorităţile naţionale de reglementare şi autorităţile locale sunt obligate să adopte 
măsuri concrete în vederea facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la 
reţelele şi serviciile de utilităţi publice necesare activităţii acestora, fără a distorsiona 
competiţia liberă de pe piaţă.

(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), autorităţile publice 
competente au obligaţia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi să elaboreze şi să promoveze proiecte de acte normative conţinând măsuri de 

[1]  Art. 91 a fost introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 62/2014.
[2] Alin. (4) al art. 91 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 4 din O.U.G. 

nr. 10/2022.
[3] Alin. (41) şi (42) ale art. 91 au fost introduse prin art. unic pct. 5 din O.U.G. nr. 10/2022.
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simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi serviciile de utilităţi 
publice, pe care le va prezenta spre analiză Grupului pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Măsurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi 
serviciile de utilităţi publice, după caz, vor viza în principal:

a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare 
pentru accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele de utilităţi publice;

b) simplificarea şi unificarea documentaţiilor solicitate întreprinderilor mici şi 
mijlocii în vederea obţinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordării şi 
accesului la reţelele de utilităţi publice;

c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare‑racordare şi al tarifelor ce 
pot fi percepute întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea documentaţiilor şi 
executarea lucrării de branşare‑racordare a acestora la reţelele de utilităţi publice;

d) reglementarea posibilităţii achitării în mod eşalonat a acestor taxe sau tarife 
de către întreprinderile mici şi mijlocii;

e) reducerea sau renunţarea la garanţiile solicitate şi la modalităţile de plată 
anticipată pentru consumurile de utilităţi şi servicii publice furnizate întreprinderilor 
mici şi mijlocii;

f) elaborarea şi implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat 
aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la 
reţelele şi serviciile de utilităţi publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materia 
ajutorului de stat.

Art. 12. (1) Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor 
autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale[1] cu capital 
majoritar de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, precum şi a drepturilor contractuale ale creditorilor ale 
căror creanţe sunt garantate cu ipotecă, gaj, privilegiu asupra activelor respective 
sau asupra cărora este instituit sechestru asigurător, în următoarele condiţii:

a) întreprinderile mici şi mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea 
sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor 
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în condiţiile art. 13, 
cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

b) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului 
de închiriere, a contractului de locaţie de gestiune sau a contractului de asociere în 
participaţiune, încheiate cu regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum 
şi cu societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vândute, la solicitarea 
locatarului sau asociatului, la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare 
întocmit de un expert acceptat de părţi, după deducerea investiţiilor efectuate în 
activ de către locatar/asociat. În cazul contractelor de locaţie de gestiune şi asociere 

[1]  Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012, „Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face 
trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la «societatea comercială/societăţile 
comerciale», după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după 
caz, la «societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare»”. În tot cuprinsul Legii nr. 346/2004, trebuie avute în vedere 
aceste dispoziţii, acolo unde este cazul.
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în participaţiune, asociatul/locatarul, întreprindere mică sau mijlocie, poate solicita 
şi încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, 
în aceleaşi condiţii. În cazul depunerii unei solicitări exprese privind cumpărarea 
activului sau încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de 
vânzare de către beneficiarii prezentelor dispoziţii, care utilizau activul în baza unui 
contract de închiriere, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea contractului de 
închiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de închiriere cu o 
perioadă considerată de părţi suficientă pentru rezolvarea formalităţilor legate de 
încheierea contractului de vânzare‑cumpărare, respectiv leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare;

c) contractul de închiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat în contract 
de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare la preţul negociat, stabilit pe baza 
raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părţi;

d) întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preferinţă la cumpărarea activelor 
disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale 
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în vecinătatea imediată 
a activelor pe care le deţin în proprietate. Dreptul de preferinţă se poate exercita 
prin depunerea unei solicitări în acest sens, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data înscrierii activului pe listele cuprinzând activele disponibile prevăzute la 
art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute, transferul, în orice 
mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fără acordarea dreptului 
de preferinţă;

e) întreprinderile mici şi mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile 
ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor 
comerciale cu capital majoritar de stat. În termen de 30 de zile de la primirea unei 
solicitări în acest sens, regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum 
şi socie tăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o primă licitaţie 
deschisă cu strigare doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Oferta de vânzare 
va specifica faptul că este adresată doar întreprinderilor mici şi mijlocii. Prevederile 
privind vânzarea de active cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 
se vor aplica în mod corespunzător. În situaţia neadjudecării licitaţiei, se poate 
organiza o altă licitaţie, cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de 
la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi mijlocii, să încheie contractele 
de vânzare‑cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), contractele de leasing cu 
clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sau să asigure accesul 
prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, în condiţiile 
alin. (1) lit. a).

(3) Vânzarea de active, în condiţiile alin. (1), se poate face şi cu plata în rate 
eşalonate pe o perioadă de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20%.
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