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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism  

 

                                                                                                   

    Bucureşti, 11.10.2022 

             Nr. 4c-33/29/2022 

         

   

 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN-IULIAN HUŢUCĂ 

 
 

 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, 

REFORMĂ ȘI PRIVATIZARE 

DOAMNEI PREȘEDINTE COSTEL NECULAI DUNAVA 
 

                

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2021 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, pentru modificarea 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, pentru modificarea art.III din Ordonanţa 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, precum şi pentru modificarea art.164 alin.(2 indice 1) şi (2 indice 2) din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii, transmis Comisiei pentru politică economică, 

reformă si privatizare, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 

https://193.226.121.238/pls/parlam/structura2015.mp?idm=143&cam=2&leg=2020
com.antreprenoriat
Conform cu originalul



2 

 

antreprenoriat și turism, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență prin adresa 

Biroului Permanent PLx 82/2022 din 2 martie 2022. 

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

categoria legilor ordinare. 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

    Bucureşti, 11.10.2022 

             Nr. 4c-33/29/2022 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.142/2021 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, pentru modificarea 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, pentru modificarea art.III din Ordonanţa 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, precum şi pentru modificarea art.164 alin.(2 indice 1) şi 

(2 indice 2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 

 

 

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

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

pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

și Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.142/2021 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, pentru modificarea 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, pentru modificarea art.III 

din Ordonanţa 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 
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- 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, precum şi pentru modificarea art.164 alin.(2 indice 1) şi (2 indice 

2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, transmis cu adresa nr. PL-x 82/2022 din 2 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. 

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

în şedinţa din 28 februarie 2022, în conformitate cu prevederile                                                  

articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată.        

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1047 din 28 decembrie 2021, a avizat 

favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 8785 din 28 decembrie 2021.           

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege 

în forma prezentată, conform avizului nr. 4c-9/172 din 14 martie 2022.  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-5/161 din                       

15 martie 2022.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 

lege, conform avizului nr. 4c-13/145 din 15 martie 2022.  

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2021 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, pentru modificarea 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, 

pentru modificarea art. III din Ordonanţa 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, precum şi pentru modificarea art. 164 

alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii. 

Prezenta ordonanţă de urgenţă prevede că acordarea grantului întreprinderilor 

mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor 

din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o 

componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu 

condiţia încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
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desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare 

întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse 

agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul alimentar, în conformitate cu prevederile Cadrului temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul epidemiei de 

COVID-19.  
În conformitate cu prevederile art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru antreprenoriat și turism au examinat iniţiativa legislativă și documentele conexe 

în ședința din 10 octombrie 2022.   

La ședința comisiei deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu 

prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Bogdan Zincă – șef serviciu ăn carul Ministerului Finanțelor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.142/2021 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, pentru 

modificarea 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, pentru modificarea art.III din 

Ordonanţa 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, precum şi pentru modificarea art.164 alin.(2 indice 1) şi (2 indice 

2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, în forma adoptată de Senat. 

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

categoria legilor ordinare. 
 

 

 

                         PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 

 

 

                                      

 

  Consilier parlamenar, Monica Gabriela Tudor                                                                                                                                                      


