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RAPORT PRELIMINAR 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 
privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor 

de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, prin 
adresa nr. PLx.622 din data de 17 octombrie 2022, spre dezbatere pe fond, cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea 
unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea 
tranziţiei către economia circulară.  

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
şedinţa din data de 10 octombrie 2022.  
 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru știință și tehnologie. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare măsuri 
financiare ce constau în acordarea de granturi pentru tranziţia către economia circulară. 

 Se urmăreşte revalorizarea resurselor deja existente, reduse la stadiul de deşeuri, 
care poluează întreg teritoriul naţional, dar şi teritoriile statelor cu care ne învecinăm, 
prin acţiunea apelor curgătoare.  

În acelaşi timp, componenta de cercetare şi dezvoltare va permite obţinerea unui 
avantaj competitiv în economia globală, iar digitalizarea implicată va crea noi activităţi 
şi procese purtătoare de valoare sau le va eficientiza pe cele deja existente.  
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Măsurile financiare privesc acordarea de ajutoare de minimis în vederea 
stimulării realizării unor investiţii şi a unor categorii de activităţi cu finanţare din 
fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, în scopul 
tranziţiei.  

Schema se concentrează pe investiţii în tehnologie de ultimă oră, echipamente 
performante, cercetare şi dezvoltare de produse şi soluţii şi pe schimbări esenţiale ale 
realităţilor economice şi de mediu, modul în care ne raportăm la resursele naturale, la 
deşeuri, la procesele de producţie, prin: promovarea eco-proiectării, deoarece în 
această etapă este cel mai eficient să se intervină pentru a creşte posibilitatea de 
reparare, precum şi durabilitatea şi potenţialul de reciclare a produselor, încurajarea 
utilizării materiilor prime secundare în obţinerea de noi produse, încurajarea producţiei 
si comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic, 
care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate în mod corespunzător şi a căror eliminare 
este compatibilă cu principiile de protecţie a mediului, creşterea gradului de 
conştientizare a tuturor actorilor implicaţi, producători, consumatori, reciclatori, 
autorităţi locale cu privire la aplicarea principiilor economiei circulare 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege în ședința din data de 7 februarie 2023. 

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de Lege au participat, în calitate de invitați, 
doamna Mirona Daia, director în cadrul Ministerului Economiei. 

 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru industrii şi servicii  
,Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic un raport preliminar de adoptare a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind 
reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în 
vederea tranziţiei către economia circulară, cu amendamentele admise prezentate 
în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
  VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR,    

 
      Marius – Horia ŢUŢUIANU                           Iulius – Marian FIRCZAK           
                                                                                         

Şef serviciu,                     
Giorgiana Ene      

                    
Expert parlamentar,     

Laura Elena Gheorghe                     



Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

În urma examinării, Comisia propune  adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.  LEGE  
pentru aprobarea 

Ordonanței 
Guvernului nr.27/2022 
privind reglementarea 
unor măsuri financiare 

prin instituirea 
schemei de ajutor de 
minimis în vederea 

tranziţiei către 
economia circulară 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

2.  Articolul unic- Se  
aprobă  Ordonanța 
Guvernului nr.27 din 24 
august 2022 privind 
reglementarea unor 
măsuri financiare prin 
instituirea schemei de 
ajutor de minimis în 
vederea tranziţiei către 
economia circulară, 
adoptată în temeiul art.1 
pct.I.5 din Legea 
nr.186/2022 privind 
abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul 

Articolul unic- Se  aprobă  Ordonanța 
Guvernului nr.27 din 24 august 2022 privind 
reglementarea unor măsuri financiare prin 
instituirea schemei de ajutor de minimis în 
vederea tranziţiei către economia circulară, 
adoptată în temeiul art.1 pct.I.5 din Legea 
nr.186/2022 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.839 din 26 
august 2022. 

 



Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

Oficial al României, 
Partea I, nr.839 din 26 
august 2022. 
 

3. Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ 

 nr. 27 din 24 august 2022 privind 
reglementarea unor măsuri financiare prin 
instituirea schemei de ajutor de minimis în 
vederea tranziţiei către economia circulară

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

4. ANEXĂ: 
 
CAEN Denumire 

11 Fabricarea băuturilor 
12 Fabricarea produselor din tutun 
13 Fabricarea produselor textile 
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

15 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 

16 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 

19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor 
obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice 

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 
plastice 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 Industria metalurgică 

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice 

Nemodificat 1. La Ordonanţa Guvernului nr.27/2022, 
anexa se completează după cum urmează: 
 
CAEN Denumire

11 Fabricarea băuturilor 
12 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile 
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 

16 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 

19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor 
obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 
plastice 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 Industria metalurgică 

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Dintr-o eroare de 
redactare, au fost omise 
două coduri CAEN 
aferente activităţilor 
menţionate  la art. 18 
literele b) şi f), din OG 
nr.27/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

27 Fabricarea echipamentelor electrice 
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor şi semiremorcilor 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 
31 Fabricarea de mobilă 
32 Alte activităţi industriale 

33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

3831 
Demontarea/Dezasamblarea maşinilor şi 
echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice 

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a 
echipamentelor pentru casă şi grădină 

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

9529 Repararea articolelor de uz personal şi 
gospodăresc 

 
 

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice 

27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor şi semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport 
31 Fabricarea de mobilă
32 Alte activităţi industriale 

33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

3831
Demontarea/Dezasamblarea maşinilor şi 
echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

62 Activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei 

72 Cercetare-dezvoltare

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice 

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a 
echipamentelor pentru casă şi grădină

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

9529 Repararea articolelor de uz personal şi 
gospodăresc 

Autor: Viorica Sandu, deputat PSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


