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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
Nr.4c-19/75/07.10.2020 

 
PLx nr.489/2020 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență,  proiectul de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind 

aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -"IMM 

LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" (PLx nr.489/2020). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, 

conform avizului nr.696/20.07.2020. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu 

observații, conform avizului nr.5878/16.07.2020. 

 Senatul a adoptat proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", în ședința din 21.08.2020. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI 

UTILAJE”, care vizează acordarea de facilităţi de garantare de către stat, sub forma 

punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, înscrise în Registrul Special la 

Banca Naţională a României, a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de 

tip leasing financiar pentru achiziţionarea de echipamente IT şi tehnologia informaţiei, 

utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi vehicule pentru transport mărfuri şi 

persoane în scop comercial, necesare realizării activităţii IMM-urilor, precum şi 

întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în 

calitate de utilizatori, denumiţi beneficiari. 



 2 

 

 Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 

proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă și 2 abțineri) a membrilor prezenți, avizarea negativă a acestuia.                                                      

  

 
PREŞEDINTE,   

 
Cornel Zainea 
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