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AVIZ 
Asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 

    În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură 
de urgență,  cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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

    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat proiectul de lege, în ședința din 28 
februarie 2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin (5) din 
Constituția României republicată. 

) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu adresa nr. 
PLx 82, înregistrat cu nr. 4c-13/145 din 2 martie 2022. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră 
decizională. 
   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare intervenţiile legislative vizează prelungirea 
perioadei de valabilitate a prezentei Scheme de ajutor de stat şi a perioadei până la care se emit 
acorduri de finanţare sau contracte de garantare, perioadă care expiră la data de 31 decembrie 
2021, pentru a permite IMM-urilor şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie 
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continuarea activităţii curente şi derularea planurilor de investiţii cu efecte benefice asupra 
economiei, ca urmare a prelungirii de către Comisia Europeană a valabilităţii Cadrului temporar 
până la data de 30 iunie 2022, precum şi a extinderii sferei de aplicare a acestuia prin majorarea 
plafoanelor aferente acestor măsuri. 
    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 15 martie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 
   Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                              Olivia-Diana MORAR 
              
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Andrada Armencea 
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