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    Bucureşti, 27.10.2021 

                                         Nr. 4c-5/761 

 
 

Către,   

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Comisia pentru industrii şi servicii 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 

medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 

IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin 

art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 

(PLx.388/2021) 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările 

ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost 

sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-

19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, transmis cu adresa nr. PLx.388/2021 şi înregistrat 

sub nr.4c-5/665/28.09.2021. 

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 20 septembrie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.508/29.06.2021, a avizat favorabil proiectul de lege sus-

menţionat. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare, 

Comisia a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din 27 octombrie 2021.  

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
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            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-

19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

           PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 

 

       Adrian-Ionuț CHESNOIU                  Constantin BÎRCĂ 
 

 

 

 

 

 

Şef serviciu Anton Păştinaru 

Întocmit:Consultant Mirela Baciu  


