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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 martie 2022 

Nr. 4c-9/172 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare 

de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea 
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - 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, aprobată 
prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, precum 
şi pentru modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii 
 
 În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea asupra proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 
pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-
urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată 
prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru 
modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
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întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - 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, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020, precum şi pentru modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii, trimis cu adresa nr.PLx 82/2022 din 2 martie 2022. 

Potrivit prevederilor art.62 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus-menţionat în şedinţa din 9 
martie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma prezentată. 

 
  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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