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Parlamentul României 

 

 

Comisia pentru buget, 

          finanțe şi bănci  

  

           Nr. 4c-2/205 

 

      Comisie pentru politică 

        economică, reformă 

             și privatizare      

               Nr. 4c-1/355 

 

Comisia pentru  

   antreprenoriat și turism 

 

         Nr. 4c-33/37/2022 

 

 

                                                                                               Bucureşti, 10.10.2022 

PLx 388/2021 

 

BIROUL PERMANENT  

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru politică economică, reformă și 

com.antreprenoriat
Conform cu originalul
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privatizare şi Comisiei pentru antreprenoriat și turism, cu adresa nr.PLx 388/2021 din 

27 septembrie 2021, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE,                      PREȘEDINTE,                      PREȘEDINTE, 

        Bogdan-Iulian                       Costel Neculai                  Claudiu-Iulius-Gavril 

            HUŢUCĂ                              DUNAVA                                 NĂSUI 
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Parlamentul României 

 

 

Comisia pentru buget, 

          finanțe şi bănci  

 

            Nr. 4c-2/205 

 

      Comisie pentru politică 

        economică, reformă 

             și privatizare       

               Nr. 4c-1/355 

 

Comisia pentru  

   antreprenoriat și turism 

 

         Nr. 4c-33/37/2022 

       

                                                                                                    

Bucureşti, 10.10.2022        

 

PLx 388/2021 

 

R A P O R T    C O M U N  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulteriore, Comisia pentru buget, 

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

pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate pentru dezbatere pe fond, în procedură 

de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 
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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. 

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 20 septembrie 2021. 

La întocmirea raportului comun s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 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. 

Prezenta ordonanţă de urgenţă vizează creşterea plafoanelor reprezentând 

ajutor de stat la 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea 

în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 

desfaşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 
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1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 

alimentar. 

De asemenea, perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă 

între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de                             

31 decembrie 2022, iar perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit contracte 

de garanţie/acorduri de finanţare aferente se prelungeşte până la data de 31 decembrie 

2021. 

În conformitate cu prevederile art.62, art.64, art.54 alin.(3) teza I și art.131 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii celor trei comisii au examinat proiectul de lege menționat mai sus 

în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat inițiativa 

legislativă în şedinţa cu prezență fizică și online din zilele de 1 și 9 martie 2022. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

examinat actul normativ în ședința cu prezență fizică și online din 14 septembrie 2021. 

Membrii Comisiei pentru antreprenoriat și turism au examinat proiectul de 

lege în ședința din data de 4 octombrie 2022. 

La ședințele comisiilor deputații şi-au înregistrat prezența conform listelor de 

prezență. 

La dezbaterile Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a 

participat domnul  Lucian-Ovidiu Heiuș – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Finanțelor, iar la dezbaterile Comisiei pentru antreprenoriat și turism a participat 

domnul Attila Gyorghy – secretar de stat în cadrul Ministrului Finanțelor. 

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

trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un Raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 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 
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pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2020, în forma adoptată de Senat. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE,                      PREȘEDINTE,                      PREȘEDINTE, 

        Bogdan-Iulian                        Costel Neculai                  Claudiu-Iulius-Gavril 

            HUŢUCĂ                              DUNAVA                                 NĂSUI 

 

 

 

 

 

 

 

            SECRETAR,                         SECRETAR,                        SECRETAR,  

 

Iulius Marian FIRCZAK           Gheorghe ȘOLDAN               Florin MIRCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Șef serviciu,                                          Șef serviciu,                                         Consilier parlamentar, 

                        Giorgiana Ene                              Lidia-Graziella Segărceanu                          Monica Gabriela Tudor 

                  Consilier parlamentar,   

             Simina Alexandra Mocanu 


