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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 
 

  
             Bucureşti, 02.06.2020 

                                                                Nr.4c-3/202/2020 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 
privind unele măsuri financiar-fiscale 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 281/2020 din 20 mai 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/202 din 20 mai 2020.  

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 355/15.04.2020, avizează favorabil proiectul de Lege cu 

observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 2595/15.04.2020, avizează favorabil proiectul de 

Lege.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege în ședința din 12 mai 

2020.  

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri financiar-fiscale, pe 

fondul efectelor economice generate de pandemia de COVID-19, soluțiile legislative preconizate 

având în vedere, în principal, modificarea și/sau completarea unui pachet de acte normative care se 

circumscriu domeniului vizat. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 02 iunie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 

privind unele măsuri financiar-fiscale cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu 

 

Giltery
CONF CU ORIGIAL
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Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale 

 

Nr. 
crt. 

OUG 48/2020 Text adoptat de Senat 
Amendamente 
admise/autor 

Motivare 

1.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 48 din 9 aprilie 
2020 privind unele măsuri 
financiar-fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 
2020, cu următoarea 

modificare: 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 48 din 9 
aprilie 2020 privind unele 
măsuri financiar-fiscale, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 319 din 16 aprilie 2020. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servcii 

 

2.  Art. VII - La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu 
modificările şi completările ulterioare, litera k) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. 
pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi 
administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin 
al ministrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale în 
cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui 
program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, 

Articolele VII și VIII se 
abrogă. 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servcii 
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comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către 
beneficiarul programului; 

3.  Art. VIII  - (1) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi 
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale căror licenţe de organizare a jocurilor de 
noroc intră sub incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot 
formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 
90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate. 
(2) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale căror autorizaţii de exploatare a jocurilor 
de noroc intră sub incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot 
formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 
90 de zile de la încetarea stării de urgenţă decretate. 
(3) Pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de 
plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc 
tradiţionale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă. 
(4) Pentru activităţile prevăzute la alin. (3) nu se aplică sancţiunile 
prevăzute Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor 
aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata 
taxelor care intră sub incidenţa prevederilor alin. (3) se efectuează 
în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă 
decretate. 
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(5) Operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidenţa alin. (3) nu 
datorează taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de 
noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate. 

 


