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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 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 

 
 

 

 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii - 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, transmis cu adresa                 

nr. PL-x 385 din 24 iunie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/300 din 25 iunie 2020.  

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

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii - 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, în şedinţa din                          

16 iunie 2020. 

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                   

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                               

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul 

de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 12 octombrie 2021, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. 
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 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017. Intervenţiile legislative vizează extinderea sferei 

beneficiarilor eligibili prin includerea şi a altor categorii, cum ar fi societăţile cooperative, 

organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, renunţarea la cerinţa de 

instituire a ipotecii legale asupra universalităţii de bunuri mobile şi imobile aparţinând 

debitorului, ca parte integrantă din structura de garanţii a creditelor garantate în cadrul 

programului, precum şi a ipotecii imobiliare şi/sau mobiliare constituită de beneficiari 

şi/sau de terţi garanţi. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea                 

de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 

transmis cu adresa nr. 524 din 29 mai 2020 precum și punctul de vedere favorabil al 

Guvernului, transmis cu adresa nr. 1156/NS din 8 martie 2021. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi                   

avizarea favorabilă a  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              

nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 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 , cu amendamente admise, care sunt redate în anexa ce face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

      PREŞEDINTE                                     SECRETAR                    

  

     Costel Neculai DUNAVA                                                     Gheorghe ȘOLDAN 

 

 

 
                                                                                                               Consilier parlamentar 

Alina Cristina HODIVOIANU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. 

crt. 

Text OUG                 

nr. 89/2020 privind 

modificarea 

Ordonanţei de 

urgenţă a 

Guvernului              

nr. 110/2017 privind 

Programul de 

susţinere a 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii - 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. 

Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

1.   

-------------------- 

LEGE 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               

nr. 110/2017 privind Programul de susţinere 

a întreprinderilor mici şi mijlocii - 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. 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr. 89/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii - 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. 

 
Autori: deputați - Sorin Năcuță; Cristina 

Burciu; Maria Stoian; Andrei Daniel 

Gheorghe; George-Cristian Tuță 

 
 

 

Pentru respectarea normelor 

de tehnică legislativă.  
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Nr. 

crt. 

Text OUG                 

nr. 89/2020 privind 

modificarea 

Ordonanţei de 

urgenţă a 

Guvernului              

nr. 110/2017 privind 

Programul de 

susţinere a 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii - 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. 

Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

2.  ---------------------

-- 

Articol unic.- Se respinge Ordonanţa de 

urgenţã a Guvernului nr. 89 din 27 mai 2020 

privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017 privind Programul 

de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 

- 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, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I,       

nr. 458 din 29 mai 2020. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţã a Guvernului nr. 89 din                     

27 mai 2020  pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         

nr. 110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 

- 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, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 458 din                      

29 mai 2020. 

 
Autori: deputați - Sorin Năcuță; Cristina 

Burciu; Maria Stoian; Andrei Daniel 

Gheorghe; George-Cristian Tuță 
 

Se propune adoptarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 89/2020 

privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017 

privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii - 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- în 

forma prezentată de 

Guvern. 
  

 


		2021-10-18T14:13:58+0300
	Constantinescu Anda-Elena




