
EXPUNERE DE MOTIVE

Ponderea întreprinderilor mici si mijlocii în economie este importantă şi 
de aceea merită o atenţie deosebită.. Datele statistice arată că în anul 2019 

numărul total al IMM-urilor este de 99,3% din totalul companiilor din România.

Pandemia din cursul anului 2020 a produs efecte negative asupra 

activităţii IMM-urilor.

Este foarte îngrijorător faptul că sectoare precum cultura, turismul, 
transporturile, ospitalitatea, industriile creative, târgurile şi evenimentele 
comerciale, care sunt alcătuite în mare parte din IMM-uri, au fost cel mai grav 
afectate de criza provocată de pandemie.

„Carta Albă a IMM-urilor din România 2020“, elaborată de Consiliul
A

Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii arată că pe parcursul anului 
2020 în jur de 61% dintre companiile private mici şi mijlocii din România şi- 
au redus activitatea.

Anul 2021 va fi şi el un an dificil pentru IMM-urile din România, anul 
în care multe întreprinderi , vor trebui să găsească soluţii pentru plata datoriilor 
rostogolite, restanţe din anul trecut.

De asemenea, acest sector, tot în anul 2021, se va confrunta cu 
prelungirea pandemiei, creşterea inflaţiei, dinamica cursului valutar, creşterea 
preţului la energia electrică şi gaze naturale şi în special, dacă nu se iau măsuri, 
cu reducerea ajutorului oferit de stat.

Se aşteaptă ca numărul insolvenţelor să crească semnificativ fiind posibil 
un nivel al insolvenţelor apropiat cu cel înregistrat în urmă cu 10 ani. Un sondaj 
recent efectuat de către CNIPMMR în rândul antreprenorilor relevă cifre 
îngrijorătoare, 6,3% dintre aceştia spunând că vor intra în insolvenţă în perioada 
imediat următoare, iar 27% că vor reduce numărul angajaţilor.

A

In aceste condiţii priorităţile politice de vârf trebuie să fie protecţia 
locurilor de muncă şi supravieţuirea IMM-urilor şi a start-up-urilor, propunând 
măsuri concrete, de sprijinire a IMM-urilor viabile din punct de vedere 
economic şi a start-up-urilor aflate în pericol de insolvenţă.

A

In acelaşi timp, pe termen mediu şi lung, trebuie accentuat rolul esenţial 
pe care IMM-urile trebuie să îl joace în continuare, ca piloni esenţiali pentru 

redresarea economică post-pandemie a României. Pierderea competitivităţii



IMM-urilor, unde capitalul românesc are o pondere semnificativă, duce la 

accentuarea dezechilibrelor de cont curent şi al balanţei comerciale. De aceea şi 
IMM-urile orientate spre export trebuie să fie sprijinite.

Proiectul de lege pleaca de la situaţia grea cu care se confruntă, la acest 
moment, IMM-urile din România, de la necesitatea supravieţuirii acestora şi a 

protejării locurilor de muncă, în contextul unei explozii a preţurilor la energia 

electrică, gaze naturale şi combustibili.

O situaţie deosebită în cadrul IMM-urilor, se găseşte la nivelul acelor 

întreprinderi la care energia reprezintă o componentă importantă în costul de 

producţie şi procesare.

Proiectul de lege are în vedere acordarea unui sprijin la achitarea 

facturilor de energie electrică, respectiv gaze naturale şi combustibili preluând 

în acest fel o parte din povara creşterilor de preţuri la aceste utilităţi.

Sursa de finanţare va fi bugetul statului, încasările din TVA şi impozit pe 

profit al companiilor din zona de producţie şi furnizare a energiei electrice care
A.

beneficiază de creşterile de preţuri. In acelaşi timp, pericolul iminent al 
insolvenţelor, al reducerilor de personal vor face ca încasările la bugetul de stat 
să scadă, fenomen a cărei tendinţă va fi greu de redresat şi care va necesita un 

timp mult mai îndelungat decât cele şase luni prevăzute ca termen de aplicare a 

sprijinului pentru companii.

Iniţiator:

Senator PSD de P%ah0va

Ştefan Radu OPREA > \
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