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RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra proiectului de 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

 

 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, 

spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 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. 

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

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2020, în şedinţa din 

data de 16 iunie 2020.  

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

art. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului actual, care susține 

adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2020, în forma prezentată de 

Guvern. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare extinderea 

sferei beneficiarilor eligibili pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA , prin includerea şi a altor categorii de beneficiari, 
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cum ar fi: societăţile cooperative, organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile şi 

fundaţiile. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au 

examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online 

din data de 15 iunie 2021. 

La lucrările Comisiei, deputații membrii ai acesteia și-au înregistrat prezența 

conform listei de prezență. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat domnul  Lucian-Ovidiu 

Heiuș – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor și domnul Dumitru Nancu – 

director general în cadrul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderile Mici și Mijlocii. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru 

industrii și servicii, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

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, cu 

amendamentele de tehnică legislativă prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.   

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ Iulius Marian FIRCZAK 
     

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Alexandra Nistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege, cu următoarele amendamente: 

 

 

Nr. 

Crt. 

Text OUG nr.89/2020 Text adoptat de Senat Amendamente propuse  

(autorul amendamentelor) 

Motivația 

amendamentelor 

propuse 

1.   LEGE 

pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2020 

privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.l 10/2017 

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 adoptarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2020 

privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.l 10/2017 

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 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic.- Se respinge Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.89 din 27 

mai 2020 privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 

10/2017 privind Programul de susţinere 

a întreprinderilor mici şi mijlociii - 

IMM INVEST ROMANIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de 

Articol unic.- Se adoptă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.89 din 27 mai 

2020 privind modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.l 10/2017 

privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlociii - IMM 

INVEST ROMANIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Schemei de 

ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în contextul 

crizei economice generate de pandemia 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

Crt. 

Text OUG nr.89/2020 Text adoptat de Senat Amendamente propuse  

(autorul amendamentelor) 

Motivația 

amendamentelor 

propuse 

pandemia COVID-19, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.458 din 29 mai 2020. 

COVID-19, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.458 din 

29 mai 2020. 

 
  


