
 

 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 
zilele de 15 şi 16 septembrie 1998 

 
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27  deputaţi, 1 absent. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele Comisiei - 
deputat Iuliu Vida. 
  Comisia şi-a desfăşurat lucrările în comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
  A fost adoptată, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
  Pentru 15 septembrie 1998 
 
  1. Continuarea dezbaterii propunerilor legislative privind 
stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
       Capitolele: 
  - Stimularea exportului-sunt invitaţi reprezentanţii Ministerului 
Industriilor şi Comerţului; 
  - Accesul la cercetare, tehnologie, brevete de invenţii, realizări 
tehnice - participă reprezentanţii Ministerului Cercetării şi Tehnologiei şi 
OSIM. 
 
  Pentru 16 septembrie 1998 
 
  1. Continuarea dezbaterii propunerilor legislative privind 
stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 
  - La partea I-a a lucrărilor este invitat să participe ministrul secretar 
de stat în Ministerul Finanţelor-domnul Dan Ruşanu, pentru definitivarea 
problemelor legate de facilităţi fiscale şi financiare; 
  - La partea a II-a, finalizarea dezbaterilor. 
 
  Şedinţa din 15 septembrie 1998 
  Au participat ca invitaţi: 
  - Flor Pomponiu-director general al Direcţiei Generale a IMM din 
           Ministerul Industriilor şi Comerţului 
  - Popescu Sorin-director general al Departamentului Relaţii Econo- 
           mice Internaţionale din Ministerul Industriilor şi 
           Comerţului 
  - Haiduc Ioan-şef serviciu în Departamentul Relaţii Economice 
       Internaţionale din Ministerul Industriilor şi 
Comerţu- 
        lui 
  - Mamulea Ştefan-director în Consiliul Reformei 
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  -  Ene Horia - ministrul Cercetării şi Tehnologiei 
  - Alice Postăvaru-consilier juridic OSIM. 
  La capitolul privind stimularea exportului s-a cerut reprezentanţilor 
Ministerului Industriilor şi Comerţului să prezinte aspecte legate de: 
  - posibilitatea neîngrădită a exportatorilor de a-şi promova 
produsele la târguri şi expoziţii internaţionale şi acordarea de asistenţă gratuită. 
In acest an se preconizează participarea la 20 de târguri şi expoziţii, iar la anul 
se preconizează participarea la 35 de astfel de manifestări internaţionale. 
Acţiunile sunt finanţate parţial de la buget; 
  - prevederea în bugetul de stat a 300 mild.lei pentru bonificaţia cu 
50% a dobânzii fondului de garantare a riscului de ţară; 
  -  acordarea garanţiilor de stat pentru organizarea şi participarea la 
licitaţii internaţionale; 
  - stimularea exportului pentru produsele cu ciclu lung de fabricaţie; 
  - exceptarea plăţii taxelor vamale, TVA şi comisionului vamal 
pentru importul de completare; derularea acestor facilităţi se face prin 
Eximbank; 
  - accesul nediscriminatoriu la facilităţi, cu condiţia încadrării în 
anumiţi parametrii; 
  - rolul Centrului Român de Comerţ Exterior de a concentra 
informaţiile privind exportul, asigurările, sistemul bancar, transporturile şi de a 
asigura asistenţă gratuită în probleme de comerţ exterior; 
  -  programele existente de stimulare a exportului care nu sunt 
folosite de IMM întrucât nu pot garanta  credite; 
  - imposibilitatea IMM  de a avea acces la credite, din lipsă de 
active; 
  - reducerea accesului la credite datorită faptului că IMM lucrează, 
de regulă, pe bază de comenzi şi nu prin contracte ferme; 
  - pierderea de către exportatorii mici şi mijlocii a 2000-3000 
lei/dolar datorită diferenţelor de curs pe piaţa bunurilor şi serviciilor şi cel 
practicat de bănci; 
  - calitatea unor produselor realizate de IMM e inferioară celei a 
marilor producători; 
  - faptul că de facilităţile acordate pentru export beneficiază, de 
regulă, marii producători şi nu IMM; 
  - necesitatea înfiinţării unui fond de garantare pentru IMM sau a 
modificării celui existent. 

In continuare reprezentanţii Ministerului Industriilor şi Comerţului 
au răspuns întrebărilor puse de deputaţii: Radu Cojocaru, Călin Popescu 
Tăriceanu, Liviu Cosma, Francisc Pecsi, Dan Nica,Gheorghe Ionescu, 
Alexandru Albu, Leonard Cazan, Traian Rânja, Iuliu Vida, Mihai 
Grigoriu, care au urmărit elucidarea unor probleme ca: 
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  - ponderea facilităţilor acordate IMM în totalul facilităţilor 
acordate; 
  - care sunt reglementările garanţiilor pentru export prin Eximbanc; 
  - dacă există asigurări pentru riscul de neplată; 
  - legătura dintre facilităţile pentru export şi introducerea suprataxei 
de 3%; 
  - cât ar trebui să fie alocaţiile bugetare pentru bonificaţia 
dobânzilor ca să ajungă tot anul şi nu doar 8 luni; 
  - dacă informaţiile Centrului Român de Comerţ Exterior sunt date 
pe Internet; 
  - dacă pentru participarea la misiunile economice sunt consultate 
asociaţiile patronale din teritoriu; 
  - care este ministerul care coordonează politica comercială şi dacă  
s-a urmărit ce se întâmplă cu întreprinderile care exportă; 
  - de ce tractorul românesc are 2 preţuri din care cel pentru piaţa 
internă e mult mai mare decât cel pentru export; 
  - de ce nu se mai practică primele pentru export; 
  - dacă există sau poate exista o relaţie funcţională între fondurile de 
risc şi Ministerul Industriilor şi Comerţului; 
  - dacă e posibil să se reintroducă prima de export pentru IMM sub 
forma scutirii cu 50% a impozitului pe profitul realizat din export sau a preluării 
diferenţei de curs nefavorabil; 
  - care e forma de cooperare între Ministerul Industriilor şi 
Comerţului şi Ministerul Reformei. 
  In încheiere domnul Preşedinte-Iuliu Vida solicită reprezentanţilor 
Ministerului Industriilor şi Comerţului să prezinte un material scris în care să 
arate care este obiectul de activitate al Direcţiei pentru IMM din MIC şi baza 
legală de stabilire a acestuia. 
  La Capitolul privind accesul la cercetare, tehnologie, brevete de 
invenţii şi realizări tehnice după prezentarea activităţii de cercetare de către 
domnul Ene Horia- Ministrul Cercetării şi Tehnologiei, deputaţii: Iuliu Vida, 
Jean Decuseară, Traian Rânja, Constantin Băbălău, Alexandru Albu, Gheorghe 
Ionescu, au primit răspunsuri la întrebările puse privind: 
  - posibilitatea accesului IMM la programele de cercetare şi la 
rezultatele acestora; 
  - modalităţile prin care IMM pot beneficia gratuit de programe de 
transfer tehnologic; 
  - modalitatea prin care IMM pot propune teme de cercetare; 
  - posibilitatea ca din fondurilor bugetare alocate Ministerului 
Cercetării şi Tehnologiei o cotă parte să fie alocată IMM care desfăşoară 
activitatea de cercetare. 
  Domnul Preşedinte-Iuliu Vida solicită Comisiei un vot de principiu 
ca la acest capitol să fie tratate: 
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  - transferul tehnologic gratuit; 
  - IMM care au ca obiect de activitate cercetarea, să primească o 
cotă din fondurile Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. 
  Se aprobă în unanimitate. 
  In continuare doamna Alice Postăvarul-jurist consult a Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci a prezentat anumite probleme legate de invenţii şi 
mărci, precizând că în privinţa realizărilor tehnice (inovaţii) OSIM nu participă 
în nici un fel la procesul de punere în practică a realizărilor tehnice, acesta fiind 
o relaţie contractuală între autorul realizării tehnice şi beneficiar. 
  Deputaţii Gheorghe Marin, Jean Decuseară, Francisc Pecsi, Iuliu 
Vida au primit răspunsuri la întrebările puse în legătură cu: 
  - existenţa facilităţilor pentru IMM privind impozitele şi taxele 
pentru protejarea invenţiilor; 
  - ce se întâmplă cu invenţiile dacă autorul nu mai plăteşte taxă 
anuală de protejare; 
  - care sunt nivelele taxelor de înregistrare şi protejare; 
  - dacă sunt tipărite şi cum poate lua cunoştinţă de existenţa 
invenţiilor un întreprinzător. 
  Din discuţiile purtate a rezultat că invenţiile pentru care nu se mai 
plăteşte taxa de protejare intră în domeniul public şi pot fi folosite de oricine 
gratuit sau pot fi concesionate celui care plăteşte taxa anuală de protecţie;  
folosirea investiţiilor protejate se face prin încheierea unui contract cu 
inventatorul (proprietarul invenţiei). 
  In continuare s-au purtat discuţii pe marginea articolelor de la 
secţiunile discutate  şi la care s-a obţinut un vot de principiu.  
  La şedinţa din 16 sept. 1998, au participat ca invitaţi: 
  - reprezentanţii Camerei de Comerţ a României: 
   - domnul Aurel Weiner-vicepreşedinte 
   - doamna Cornelia Rotaru-director general 
  - reprezentanţii Ministerului Reformei şi Consiliului pentru 
Reformă: 
   - domnul Ioan Mureşan-ministru 
   - domnul Ştefan Mamulea-director  
  - reprezentanţii Ministerului Finanţelor: 
   - domnul Ioan Busuioc-dir. general Direcţia Impozite 
   - doamna Liliana Stoian-şef serviciu 
   - doamna Aurica Stancu-şef serviciu 
  Preşedintele Comisiei, domnul deputat Iuliu Vida a solicitat 
reprezentanţilor Camerei de Comerţ să prezinte activitatea legată de 
întreprinderile mici şi mijlocii, desfăşurată în cadrul birourilor de asistenţă 
înfiinţate de HG nr. 941/1995. 
  Camera de Comerţ a României şi Camerele de Comerţ locale- 
Birourile teritoriale - au încheiat acorduri, cu Uniunea Notarilor Publici şi 
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Barourile de avocaţi, pentru întocmirea actelor de înfiinţare a IMM. Aceste 
birouri şi-au extins activitatea, acordând consultanţă de iniţiere în afaceri şi 
obţinere de autorizaţii. Pe lângă Camera de Comerţ funcţionează un judecător 
delegat. Prin birourile de asistenţă a IMM se iniţiază obţinerea avizelor necesare 
înfiinţării şi funcţionării IMM.   
  Pe baza acestei prezentări, deputaţii Radu Cojocaru, Hildegard 
Puwak, Francisc Pecsi, Jean Decuseară, Leonard Cazan, Traian Rânja şi Iuliu 
Vida, au formulat o serie de întrebări legate de: 
  - posibilitatea simplificării procedurilor de înfiinţare a IMM, fără 
solicitarea tuturor avizelor prevăzute de Legea nr. 31/1990; 
  - eliminarea actelor inutile; 
  - cadru legislativ; 
  - avantaje financiare dacă IMM apelează la serviciile biroului de 
asistenţă; 
  - facilităţi suplimentare acordate IMM; 
  - posibilitatea creditării taxei de înfiinţare, cu plata în rate după un 
an de funcţionare. 
  La întrebările puse au răspuns domnul Aurel Weiner şi doamna 
Cornelia Rotaru. 
  Preşedintele Comisiei a solicitat ca, până luni 21 sept. a.c., Camera 
de Comerţ să prezinte un material cu simplificarea procedurilor legate de 
înfiinţarea IMM- în care să se aibă în vedere reducerea taxelor de înfiinţare cu 
cel puţin 25%. 
  In partea a II-a  lucrările şedinţei s-au axat pe Capitolul “Facilităţi 
fiscale acordate IMM”, capitol ce a comportat numeroase discuţii legate de: 
legislaţia în vigoare- în care se regăsesc şi IMM (Ordonanţa Guvernului nr. 
92/1997); acordarea de facilităţi pentru materialele ce nu sunt produse în ţară; 
scutirea în anumite condiţii de taxe vamale pentru materii prime, instalaţii şi 
echipamente, etc. 
  S-a solicitat reprezentanţilor MF, să prezinte Comisiei, până luni 
21 sept. a.c., o propunere de text din care să rezulte aspecte legate de: 
impozitarea forfetară sau pe venituri; scutirea de impozit pe profit pentru partea 
investită; efectuarea plăţii impozitului pe profit şi TVA la încasarea facturilor. 
  Continuarea dezbaterilor va avea loc în şedinţa următoare. 
 
           PREŞEDINTE,  
             Iuliu Vida                   SECRETAR, 
                                             Leonard Cazan 
                        Experţi: 
                                                                                                Elena Tudor 
                                                                                                Ştefan Condeescu 


