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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea 

sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 

 

 

 
 

              În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri 

bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii       

(PLx 127/2022), transmis cu adresa nr. PL-x 127 din 21 martie 2022, înregistrat sub 

nr. 4c-1/125 din  22 martie 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2022 pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor 

mici și mijlocii, cu respectarea prevederilor art. 76 alineatul (2) din Constituția 

României, republicată, în şedinţa din 14 martie 2022.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 



  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 5 aprilie 2022. 

                 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, 

intenţionându-se utilizarea, de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, a 

sumelor rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul „Programului 

Româno-Elveţian pentru IMM-uri”, pentru implementarea Programului de 

accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzut în Legea 

nr.346/2004. Potrivit expunerii de motive, proiectul permite implementarea de către 

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a programului de sprijinire a sectorului 

IMM din România, în scopul redresării şi relansării economice a acestora, în 

contextul crizei generate de răspândirea pandemiei COVID-19, asigurând accesul 

întreprinderilor grav afectate de situaţia economică actuală la un nou instrument de 

finanţare, cu impact pozitiv direct asupra capacităţii operaţionale a acestora. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 

propuneri, transmis cu adresa nr. 146 din 15 februarie 2022 precum și avizul 

favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 755 din               

11 februarie 2022. 

                  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în 

vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în forma adoptată 

de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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