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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia^ de capital

Nr.XXIl /7/25.01.2022

AVIZ
la

proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.142/2021 pentru modiflcarea completarea Ordonanpei de urgenpd a 

Guvernului nr. 110/2017 privind Programu! de suspinere a intreprinderilor mid 
mijiodi si a intreprinderilor mid cu capitalizare de piatd medie - IMM INVEST 

ROMANIA, pentru modiflcarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea 

activitdtii IMM-urilor in contextui crizei economiccgenerate de pandemia 
COVID-19, aprobatd prin art.II din Ordonanpa de urgenpd a Guvernului 

nr.42/2020, pentru modiflcarea artllldin Ordonanpa de urgenpd a Guvernului 
nr.16/2021 pentru modiflcarea si completarea Ordonanpei de urgenpd a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de suspinere a intreprinderilor mid 

mijiodi a intreprinderilor mid cu capitalizare de piapd medie - IMM INVEST 

ROMANIA, precum pentru modiflcarea completarea Schemei de ajutor de 
stat pentru suspinerea activitdtii IMM-urilor in contextui crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobatd prin art.II din Ordonanpa de urgenpd 

a Guvernului nr.42/2020, precum pentru modiflcarea artl64 alin.(2indicel) 

(2indice2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^ de capital, prin adresa 
L9/2022; a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu proiectui de lege privind 
aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.142/2021 pentru modiflcarea pi 
completarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
suspinere a tnCreprinderilor mid pi mijhcii pi a intreprinderilor mid cu capitalizare de piapd 
medie - IMM INVEST ROMANIA, pentru modiflcarea Schemei de ajutor de stat pentru 
suspinerea activitdpii IMM-urilor in contextui crizei economice generate de pandemia COVID- 
19, aprobatd prin artll din Ordonanpa de urgenpd a Guvernului nr.42/2020, pentru



modiflcarea art.!!! din Ordonanpa de urgenpa a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea 
completarea Ordonanfei de urgenpa a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
suspinere a tntreprinderilor mid §i mijiodi ^i a intreprinderilor mid cu capitalizare de piapa 
medie ♦ IMM INVEST ROMANIA, precum ^i pentru modificarea ^i completarea Schemei de 
ajutor de stat pentru suspinerea activitapii IMM-urilor in contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID-19, aprobata prin art.II din Ordonanpa de urgenpa a Guvernului 
nr.42/2020, precum $i pentru modificarea art.164 alin.(2indicel) $i (2indice2) din Legea 
nr.53/2003 - Codui mundi, ini^:iat de Guvernul Romaniei.

In ^edinja din data de 25.01.2022, membrii comisiei au analizat proiectui de lege ?! 
au hotarat cu majoritate de voturi sa adopte aviz favorabil.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MURESAN Senator lonel-Danut CRISTESCV

Doamnei senator DINICA Silvia-Monica 

Pre^edintele Comisiei economice, industrii §i servicii

Rcdactat: Cons. Adina Clapan/Avizat: Cons, coord. Mihacia Spiridon
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