
1 

 

 
 
Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 
 
Nr. 4c-2/346 
 

 Comisia pentru  
antreprenoriat şi turism 

 
Nr. 4c-33/15 

 
București, 23 martie 2022 

PLx 126/2022 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, trimis Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru antreprenoriat şi turism, spre 
dezbatere pe fond, în procedură de urgență, prin adresa nr. PLx.126 din 21 martie 
2022, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

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

 

 

                PREŞEDINTE,                                                  PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                            Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI                                      
 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

simina.mocanu
Conf cu Originalul
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 
 
Nr. 4c-2/346 
 

 Comisia pentru  
antreprenoriat şi turism 

 
Nr. 4c-33/15 

 
București, 23 martie 2022 

PLx 126/2022 
 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului  
operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate  

de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat şi turism, au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx.126 din 21 martie 2022, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi 
alte măsuri în domeniul fondurilor europene. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ș i 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 14 martie 2022. 
    La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

   Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.  

   În conformitate cu prevederile art. 62, 64 și 131 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru antreprenoriat şi 
turism au examinat proiectul de lege în şedinţă cu prezență fizică și online.   
   În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 130/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1. 
   Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

                 PREŞEDINTE,                                                      PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                 Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI                                      
 
                   SECRETAR,                                                          SECRETAR, 
 
         Iulius – Marian FIRCZAK                                            Zoltán Miklós  
                   
                                                   
            
Şef serviciu,                                                                                                                                       
Giorgiana Ene                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Consilier,                                                                                                                                             , 
Simina Alexandra Mocanu                                     
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Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

1.   Titlul Legii 
 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.8/2022 

pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin 

financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente 
Programului operațional 

Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de 

COVID-19, precum şi alte măsuri 
în domeniul fondurilor europene 

Nemodificat   

2.   Art.I.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.8 din 16 
februarie 2022 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.130/2020 
privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, 

Articol unic- Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.8 din 16 
februarie 2022 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.130/2020 
privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

aferente Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri 
în domeniul fondurilor europene, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.162 din 17 
februarie 2022, cu următoarele 
modificări și completări: 

aferente Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri 
în domeniul fondurilor europene, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.162 din 17 
februarie 2022, cu următoarea 
completare: 

3.  Titlul Ordonanței 
 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ 
a Guvernului nr.8/2022 pentru 

modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin 

financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente 
Programului operațional 

Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de 

COVID-19, precum şi alte măsuri 
în domeniul fondurilor europene 

 

Nemodificat Nemodificat  

4.  Articol unic. — Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 130/2020 
privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

aferente Programului operațional 
Competitivitate 2014—2020, în 
contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum și alte măsuri 
în domeniul fondurilor europene, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 705 din 6 
august 2020, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 
220/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
și se completează după cum 
urmează: 
 

5.  1. La articolul 2, litera a) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„a) administrator al schemei de 
ajutor de stat — Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului, 
denumit în continuare MAT, în 
parteneriat cu agențiile pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, 
atragere de investiții și promovare a 
exportului, denumite în continuare 
AIMMAIPE, în baza contractului de 
finanțare încheiat cu Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor 
Europene, denumit în continuare 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

MIPE, prin Autoritatea de 
management pentru Programul 
operațional Competitivitate, 
denumită în continuare AM-POC, 
în calitate de furnizor de ajutor de 
stat. Administratorul schemei este 
împuternicit să deruleze proceduri 
în legătură cu schema de ajutor de 
stat, în conformitate cu prevederile 
contractelor de finanțare semnate 
cu AM-POC, inclusiv pentru 
aplicațiile eligibile a căror valoare 
excedează plafonului acestor 
contracte;”. 
 

6.  Text OUG nr.130/2020 în vigoare –  
 
 
 
Art. 9, alin.(1) 
 
 
 
h) beneficiarul final al ajutorului de 
stat depune un raport de progres 
privind cheltuielile efectuate la 
bancă în termen de 90 de zile de la 
data la care disponibilul a fost 
transferat în contul bancar al 
acestuia. Nedepunerea raportului 

1.La articolul unic, după punctul 
1se introduc trei noi puncte, 
pct.11–13, cu următorul cuprins: 
 
„11. La articolul 9 alineatul (1), 
litera  h) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
h) beneficiarul final al ajutorului de 
stat depune un raport de progres 
privind cheltuielile efectuate în 
termen de 180 de zile de la data la 
care disponibilul a fost transferat în 
contul bancar al acestuia; 
 

 
 
 
 
11. Se elimină 
 
Autori: Vetuța Stănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 
 
 
 
 
 
 

Nu sustinem, intrucat se fac 
discriminari fata de beneficiarii 
aceleiasi masuri care nu au putut 
beneficia de un termen mai lung de 
efectuare a cheltuielilor si 
depunerea raportului de progres. 
Mai mult, vor fi 2 categorii de 
beneficiari care vor raporta in 
termene diferite in cadrul aceleiasi 
masuri de sprijin, incalcandu-se 
principiul egalitatii de sanse. 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

de progres în termenul solicitat 
sau depunerea acestuia cu 
informaţii lipsă ori 
necompletarea acestuia cu 
informaţii/documente solicitate 
dă dreptul AM-
POC/MAT/AIMMAIPE să 
iniţieze demersurile legale pentru 
recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub formă de 
microgrant, în baza unei 
metodologii de recuperare a 
ajutorului de stat care va fi 
dezvoltată ulterior avizării 
schemei de ajutor de stat de către 
Comisia Europeană; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.La articolul 9 alineatul (1), după 
litera  h) se introduc două noi 
litere, lit.h1) și h 2), cu următorul 
cuprins: 
 
h1) nedepunerea raportului de 
progres în termenul prevăzut la lit. 
h) sau depunerea raportului cu 
informații false dă dreptul AM-
POC/MAT/AIMMAIPE să inițieze 
demersurile legale pentru 
recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub formă de grant; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Se elimină 
 
Autori: Vetuța Stănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu sustinem, intrucat mare parte 
din contractele de finantare semnate 
de beneficiarii masurii ies din 
termenul de valabilitate si nu se mai 
pot solicita clarificari pentru 
documente lipsa. 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

h2) în cazul în care în urma 
verificărilor se constată informații 
lipsă, discrepanțe sau 
neconcordanțe între informațiile 
furnizate de beneficiari și 
documentele atașate, beneficiarului 
i se solicită clarificări  prin 
intermediul aplicației informatice; 
beneficiarul  are obligația ca în 
termen de 15 zile să răspundă 
solicitării de clarificări sau 
completări, după caz. Lipsa de 
răspuns sau depunerea raportului cu 
întârziere sau cu informații lipsă, 
respectiv false dă dreptul AM-
POC/MAT/AIMMAIPE să inițieze 
demersurile legale pentru 
recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub formă de grant; 
 

7.  Text OUG nr.130/2020 în vigoare – 
 
Art. 9 alin. (1)  
 
i) băncile efectuează plăţile către 
beneficiari în temeiul contractului 
de acordare a ajutorului de stat şi 
încarcăîn aplicaţia electronică 
extrasele de cont; 

13.La articolul 9 alineatul (1), 
litera i) se abrogă.” 

13. Se elimină 

Autori: Vetuța Stănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

8.  2. La articolul 11, după alineatul 
(4) se introduc două noi alineate, 
alineatele (41) și (4 2), cu 
următorul cuprins: 
 
„(41) Suma de 570.000.000 lei 
aferentă aplicațiilor eligibile depuse 
până la data de 28 octombrie 2020 
inclusiv, a căror valoare excedează 
plafonului contractului de finanțare, 
prevăzute la alin. (4) se asigură din 
bugetul MAT, la un articol distinct 
denumit «Sume suportate din buget 
aferente proiectelor eligibile din 
cadrul schemei de ajutor de stat în 
contextul crizei provocate de 
COVID-19 a căror valoare 
excedează plafonului contractului 
de finanțare», în cadrul titlului din 
clasificația bugetară referitor la 
proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014—2020 
prevăzut la art. 11 alin. (4) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 40/2015, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 
105/2016, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

(42) Sumele prevăzute la alin. (41) 
sunt gestionate de MAT cu 
respectarea acelorași condiții 
precum cele prevăzute în contractul 
de finanțare menționat la art. 16 
alin. (1) lit. c).” 

9.  Text OUG nr.130/2020 în vigoare – 
 
Art. 16 
 
(1)Pentru granturi destinate 
capitalului de lucru, mecanismul 
financiar prin care se asigură 
finanţarea proiectelor şi 
rambursarea cheltuielilor se va 
derula prin parcurgerea 
următoarelor etape: 
___________________________ 
h)beneficiarul de ajutor de stat 
depune un raport de progres privind 
cheltuielile efectuate la bancă în 
termen de 180 de zile de la data la 
care disponibilul a fost transferat în 
contul bancar al acestuia. 
Nedepunerea raportului de 
progres în termenul solicitat sau 
depunerea acestuia cu informaţii 
lipsă ori necompletarea acestuia 
cu informaţii/documente 
solicitate dă dreptul AM-

2.La articolul unic, după punctul 
2 se introduc trei noi puncte, 
pct.21 –23, cu următorul cuprins: 
 
 
 
„21. La articolul 16 alineatul (1), 
litera  h) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
h) beneficiarul final al ajutorului de 
stat depune un raport de progres 
privind cheltuielile efectuate în 
termen de 180 de zile de la data la 
care disponibilul a fost transferat în 
contul bancar al acestuia; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
21.Se elimină. 
 
Autori: Vetuța Stănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se realizează astfel repunerea în 
termen a beneficiarilor care au 
depus cu întârziere raportul de 
progres sau nu au reușit d epunerea 
acesteia, aceș tia fiind în proporție 
de aproximativ 30% din totalul 
beneficiarilor. 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

POC/MAT/AIMMAIPE să 
iniţieze demersurile legale pentru 
recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub formă de grant 
pentru capital de lucru; sumele 
rămase neutilizate se restituie 
bugetului din care au fost 
acordate, în baza unei 
metodologii de recuperare a 
ajutorului de stat care va fi 
dezvoltată ulterior avizării 
schemei de ajutor de stat de către 
Comisia Europeană; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. La articolul 16 alineatul (1),  
după litera h) se introduc două noi 
litere, lit.h1) și h 2), cu următorul 
cuprins: 
 
„h1) nedepunerea raportului de 
progres în termenul prevăzut la 
lit.h) sau depunerea raportului cu 
informații false dă dreptul AM-
POC/MAT/AIMMAIPE să inițieze 
demersurile legale pentru 
recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub formă de grant; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.Se elimină. 
 
Autori: Vetuța S tănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU sustinem, intrucat mare parte din 
contractele de finantare semnate de 
beneficiarii masurii ies din termenul 
de valabilitate si nu se mai pot 
solicita clarificari pentru documente 
lipsa. 
Abrogarea art 16 alineatul (1) după 
litera i) impiedica continuarea 
implementarii masurilor, intrucat 
anuleaza verificarea rapoartelor de 
progress si anuleaza posibilitatea de 
rambursare a sumelor din fonduri 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

h2) în cazul în care în urma 
verificărilor se constată informații 
lipsă, discrepanțe sau 
neconcordanțe între informațiile 
furnizate de beneficiari și 
documentele atașate, beneficiarului 
i se solicită clarificări  prin 
intermediul aplicației inf ormatice; 
beneficiarul  are obligația ca în 
termen de 15 zile să răspundă 
solicitării de clarificări sau 
completări, după caz. Lipsa de 
răspuns sau depunerea raportului cu 
întârziere sau cu informații lipsă, 
respectiv false dă dreptul AM-
POC/MAT/AIMMAIPE să inițieze 
demersurile legale pentru 
recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub formă de grant; 

europene, deoarece MIPE nu va mai 
putea autoriza cererile de rambursare 
mentionate in acest aliniat, lit j) cu 
consecinta supraincarcarii bugetului 
de stat cu aceste cheltuieli. 
Totodata, anularea art 16 alin (1) lit 
k)  anuleaza verificarea pe baza de 
esantion si va obliga MAT si MIPE 
sa verifice  fiecare beneficiar si 
fiecare cheltuiala din raportul de 
progres, ceea ce va determina un 
volum extraordinar de mare de 
documente de verificat, lucru 
imposibil de realizat cu efectivele de 
personal angajate la MAT si 
AIMMAIPE regionale 

10.  i)băncile efectuează plăţile către 
beneficiari pe seama contractului de 
acordare a ajutorului de stat şi 
transmit lunar prin aplicaţia 
electronică ordinele de plată către 
MAT; 

23. La articolul 16 alineatul (1), 
litera i) se abrogă.” 

23. Se elimină. 
 
Autori: Vetuța Stănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 

 

Se propune reintroducerea/ revenirea 
la prevederea inițială, astfel ca relația 
dintre bănci și MAT să fie 
reglementată, în sensul adeveririi 
transmiterii sumelor cuvenite 
beneficiarilor. 

11.    1. La articolul unic, după punctul 
2 se introduce un nou punct, 
pct.21, cu următorul cuprins: 
 
21. După articolul 16 se introduce 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

un nou articol, art. 161, cu 
următorul cuprins: 
 
”Art. 161 – (1) În situația în care 
termenele prevăzute la art. 9 alin. 
(1) lit. h) si art. 16 alin. (1) lit. h) 
din prezenta ordonanță de urgență 
nu au fost respectate sau rapoartele 
au fost depuse cu informaţii lipsă 
ori nu au fost completate cu 
informaţiile/documentele solicitate 
și sprijinul financiar acordat sub 
formă de ajutor de stat nu a fost 
recuperat, beneficiarii finali ai 
ajutoarelor de stat pot să depună 
raportul complet și corect, până cel 
mai târziu la data de 30 aprilie 
2022, sub sancțiunea inițierii de 
către AM-POC/MAT/AIMMAIPE 
sau, după caz, continuării 
procedurii de recuperare a 
sprijinului financiar acordat sub 
formă ajutor de stat, conform 
metodologiilor de recuperare a 
ajutorului de stat.” 
 
(2) Procedurile de recuperare iniț iate 
de către AM-
POC/MAT/AIMMAIPE se suspendă 
până la 30 aprilie 2022. 
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Nr. 
crt
. 

Text 
OUG nr.8/2022 Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

propuse 

 
Autori: Vetuța Stănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 

12.  3.În tot cuprinsul actului, 
sintagmele „Ministerul 
Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri” și „Ministerul 
Fondurilor Europene” se vor 
înlocui cu sintagmele „Ministerul 
Antreprenoriatului și 
Turismului”, respectiv 
„Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene”, iar 
abrevierile „MEEMA” și „MFE” 
se vor înlocui cu abrevierile 
„MAT”, respectiv „MIPE”. 

Nemodificat Nemodificat  

13.   Art.II.-Beneficiarii finali ai 
ajutorului de stat care au semnat 
contracte de finanțare până la data 
de 30 septembrie 2021 și nu au 
depus raport de progres privind 
cheltuielile efectuate, au obligația 
depunerii până cel mai târziu la 
data de 30 aprilie 2022. 

Art. II se elimină. 
 
Autori: Vetuța Stănescu, deputat 
PNL, Natalia-Elena Intotero, 
deputat PSD 

Nu sustinem, deoarece se creaza 
discriminare fata de beneficiarii 
care au semnat contracte de 
finantare si dupa 30 septembrie. 
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterii, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr.8/2022 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera 
decizională 

1.  Text OUG nr.130/2020 în vigoare – 
 
Art. 9 alin. (1)  
 
i) băncile efectuează plăţile către 
beneficiari în temeiul contractului de 
acordare a ajutorului de stat şi încarcăîn 
aplicaţia electronică extrasele de cont; 

1.La articolul unic, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, pct.11 cu 
următorul cuprins 

11.La articolul 9 alineatul (1), litera i) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

”i)băncile efectuează plăţile către 
beneficiari pe seama contractului de 
acordare a ajutorului de stat şi 
transmit lunar prin aplicaţia 
electronică ordinele de plată către 
MAT;” 

Autori:deputați UDMR Miklós Zoltán, 
Kolcsár Anquetil-Károly, Kelemen 
Attila, Benedek Zacharie 

 
 
 
1. 
2. prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

2.   ”Art. II – Prin excepție de la 
prevederile art. 9 alin (1) lit. h) și 16 lit. 
alin. (1) lit. h), beneficiarii finali ai 
ajutorului de stat care au semnat 
contracte de finanțare până la data  de 30 
septembrie 2021 și nu au depus raport de 
progres privind cheltuielile efectuate, au 

 
 
1. 
2. prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr.8/2022 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera 
decizională 

obligația depunerii acestuia în termen 
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi.”   
 
Autori:deputați UDMR Miklós Zoltán, 
Kolcsár Anquetil-Károly, Kelemen Attila, 
Benedek Zacharie 
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