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AVIZ 

asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și 

retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență  

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere 

şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din 

fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de 

servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, trimis cu adresa 

nr. P.L.x. 480 din 19 septembrie 2022 şi înregistrată cu nr. 4c-24/123 din 19 septembrie 

2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 26 septembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  adoptarea unor măsuri de sprijin 

sub formă de granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii şi 

granturi pentru investiţii necesare retehnologizării, cu respectarea prevederilor europene în 

domeniul ajutorului de stat şi de minimis. Astfel, prin proiect se propune reglementarea 

cadrului procedural de acordare a ajutorului de stat şi de minimis sub formă de granturi 



 

pentru IMM-uri şi entităţi economice asimilate acestora, cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.676/15.06.2022.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către 

Biroul Permanent.                          

 

 
PREŞEDINTE, 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
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