
1 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Comisia pentru industrii  Comisia pentru politică economică,   Comisia pentru buget, 
 și servicii      reformă și privatizare        finanțe și bănci 
    Nr. 4c-3/209/2021        Nr. 4c-1/42/2021        Nr. 4c-2/422/2021 
 

 
București, 08.12.2021 

 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 

nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului 

comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

 

 
 PREȘEDINTE,      PREȘEDINTE,              PREȘEDINTE, 

         SÁNDOR BENDE         COSTEL-NECULAI DUNAVA     BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

 Comisia pentru industrii  Comisia pentru politică economică,      Comisia pentru buget, 
             și servicii      reformă și privatizare           finanțe și bănci 
               Nr. 4c-3/209/2021        Nr. 4c-1/42/2021          Nr. 4c-2/422/2021 
 

 
București, 08.12.2021 

 
 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.15/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea 
Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de 

ajutor de stat asociate acestuia 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și 
privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a 
creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, transmis cu adresa nr. 
P.L.x.145 din 12 aprilie 2021.    
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.86 din 03.03.2021, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.2246 din 05.03.2021, avizează proiectul de 
ordonanță de urgență astfel:   
 - 6 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea favorabilă; 
 - 5 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea favorabilă, cu propuneri de 
modificare și observații; 
 - reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea favorabilă; 
 - reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat 
pentru avizarea favorabilă, cu observații. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în condițiile art. 76 alin. (2) din Constituția 
României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 6 aprilie 2021. 
 Ordonanța de urgență a Guvernului supusă aprobării prin proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020, în scopul creării unui 
cadru mult mai funcţional de implementare a Programului IMM FACTOR, adaptat atât cerinţelor 
sectorului IMM în contextul actual, cât şi derulării corespunzătoare a acestuia de către instituţiile de 
credit şi instituţiile financiare nebancare din România. Principalele modificări vizează: redefinirea 
grantului prin prisma elementelor de cost asociate factoringului care intră în componenţa ajutorului 
de stat. Astfel, numai dobânda aferentă sumelor avansate de finanţator beneficiarului finanţării de 
tip factoring va fi considerat ajutor de stat şi va fi acoperită în procent de 50% din grant, prelungirea 
perioadei de acordare a garanţiilor aferente acestui Program până la data de 30.06.2021, prelungirea 
perioadei de plată a grantului până la data de 30.04.2022, în conformitate cu perioada de valabilitate 
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a schemei de ajutor de stat. 
 Membrii Comisiei pentru politică, economică, reformă și privatizare și membrii Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege în ședința comună din  15.09.2021. La 
lucrări au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 
 În conformitate cu prevederile art. 63, ale art. 64 și ale art. 131 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 07.12.2021. La lucrările comisiei au 
fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii și servicii, 
Comisiei pentru politică, economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - 
Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, în forma 
adoptată de Senat. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE,                          PREȘEDINTE,                                  PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE          COSTEL-NECULAI DUNAVA         BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ 

 

 

 

 

   SECRETAR,          SECRETAR,      SECRETAR,  

  OANA-MARCIANA ÖZMEN  GHEORGHE ȘOLDAN   IULIUS-MARIAN FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 Șef birou,     Șef serviciu,     Șef serviciu, 
 Cristina Neicu    Lidia-Graziella Segărceanu     Giorgiana Ene 
 
           Consilier, 
              Simina Alexandra Mocanu 


