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A V I Z  

asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a 

componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, 

IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST 

 

 

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

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 

avizare,în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM 

INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM 

INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, 

trimis cu adresa nr. PLx 523 din 26 septembrie 2022, înregistrat la Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/789 din 27 septembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Programului IMM 

INVEST PLUS care facilitează accesul la finanţare al firmelor, necesară realizării 

proiectelor de investiţii şi pentru continuarea activităţii. Programul va fi implementat 

sub forma unei scheme de ajutor de stat în baza căreia se vor acorda garanţii şi 

granturi, care vor acoperi o parte din costurile de finanţare a creditelor contractate. 

IMM INVEST PLUS include IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 

GARANT CONSTRUCT, INNOVATION, RURAL INVEST şi este bazat pe Cadrul 

temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare 

a agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei (2022/C131/01). Contractele de 

finanţare se vor acorda după decizia de autorizare a Comisiei Europene. Programul 

IMM INVEST PLUS va putea fi accesat până la 31 decembrie 2022, iar plata 

dobânzilor se va face în maximum 13 luni de la data acordării creditului. Prin aceste 

programe, mediul de afaceri beneficiază de un plafon total al garanţiilor de 7,5 

miliarde de lei şi de un buget al granturilor de maxim 900,68 milioane lei. Potrivit 

expunerii de motive, proiectul vizează sprijinirea accesului la lichidităţi a 
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întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie 

şi a întreprinderilor mari a caror activitate economica a fost afectată de conflictul 

armat din Ucraina, precum şi încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor 

mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi UAT-urilor 

care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor. 

În şedinţa din data de 25 octombrie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

proiectul de lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ si avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

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

categoria legilor ordinare. 

                     

 

 

                     PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

 

                      Laura VICOL                                              Ladányi László-Zsol
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