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ProiectuI de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.142/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sustinere a Tntreprindehlor mici si 
mijiocii si a mtreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie • IMM INVEST 

ROMANIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea 

activitatii IMM-urilor in contextui crizei economice generate de pandemia COVID- 
19, aprobata prin art.ll din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.42/2020, pentru 

modificarea art.lll din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.16/2021 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de sustinere a mtreprinderilor mici si mijiocii si a 

Tntreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, 
precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru 

sustinerea activitatii IMM-urilor m contextui crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobata prin art.ll din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.42/2020, precum si pentru modificarea art.164 alin.(2indice1) si (2indice2) din

Legea nr.53/2003 - Codul muncii 
L9/2022

In conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, cu modificarile 

ulterioare, Comisia pentru agricultura, Industrie alimentara si dezvoltare rurala a fost 
sesizata, prin adresa L9/2022, de Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii 

si elaborarii avizului, la ProiectuI de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sustinere a 

intreprinderilor mici si mijiocii si a mtreprinderilor mici cu capitalizare de piata 

medie - IMM INVEST ROMANIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat
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pentru sustinerea activitatii IMM-urilor Tn contextui crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobata prin art.ll din Ordonanta de urgenta a Guvernuiui 
nr.42/2020, pentru modificarea art.iil din Ordonanta de urgenta a Guvernuiui 
nr.16/2021 pentru modificarea si compietarea Ordonantei de urgenta a Guvernuiui 
nr.110/2017 privind Programui de sustinere a Tntreprinderiior mici si mijiocii si a 

mtreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie < IMM INVEST ROMANIA, 
precum si pentru modificarea si compietarea Scheme! de ajutor de stat pentru 

sustinerea activitatii IMM-urilor m contextui crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobata prin art.ll din Ordonanta de urgenta a Guvernuiui 
nr.42/2020, precum si pentru modificarea art.164 alin.(2indice1) si (2indice2) din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii.
Initiator: Guvernul Romaniei
In sedinta din data de 08.02.2022, membrii comisiei au hotarat cu majoritate de 

voturi, sa adopte aviz favorabil cu un amendament admis. AmendamentuI se afla Tn 

Anexa la prezentui aviz.
Potrivit prevederilor art.75 din Constitutia Romaniei, republicata si ale art.92 alin. 

(7) din RegulamentuI Senatului, cu modificarile ulterioare, SenatuI este prima Camera 

sesizata.

PRESEDINTE, 

^nator S^ARbAT Georae

SECRETAR, 0Senator CERNIC Se^basti.^n

Doamnei senator DINICA Silvia-Monica 
Presedintele Comisiei economice, industrii §i servicii
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Comisia pentru AgricuUura,
Industrie Alimentard §i Dezvoitare Rurald 
Nr.XXJIl/34/08.02.2022

Anexa

Amendament admts
la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonan|ei de urgenta a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea completarea 

Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus^inere a intreprinderilor mici ^i mijlocii ^i a 
intreprinderilor mid cu capitalizare de piata medie • IMM INVEST ROMANIA, pentru modificarea Scheme! de ajutor de stat 
pentru sustinerea activitafii IMM-urilor in contextui crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art.ll 

din Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.lll din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.16/2021 pentru modificarea fi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 

sus^inere a mtreprinderilor mici ^i mijlocii si a Tntreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie • IMM INVEST ROMANIA, 
precum si pentru modificarea ^i completarea Scheme! de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextui 
crizei economice generate de pandemia COViD-19, aprobata prin art.ll din OrdonanU de urgenta a Guvernului nr.42/2020, 

precum ^i pentru modificarea art.164 alin.(2indice1) ^i (2indice2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

L9/2022

Nr.crt Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.142/2021 pentru 
modificarea $i completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de sustinere a Tntreprinderilor mici §i 
mijlocii si a Tntreprinderilor mici cu capitalizare de 
piata medie - IMM INVEST ROMANIA, pentru 
modificarea Scheme! de ajutor de stat pentru 
sustinerea activitatii IMM-urllor Tn contextui crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, 
aprobata prin art.ll din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.lll 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.16/2021 
pentru modificarea $i completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de sustinere a Tntreprinderilor mici si 
mijlocii si a Tntreprinderilor mici cu capitalizare de

Amendament admis
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Plata media - IMM INVEST ROMANIA, precum si 
pentru modificarea si completarea Scheme! de 
ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM- 
urilor in contextui crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, aprobata prin art.ll din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.42/2020, 
precum si pentru modificarea art.164 
alin.(2indice1) si (2indice2) din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii

La art.1, alin.(1^) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
(1^) Subprogramul de sustinere a 
mtreprinderilor mici §i mijiocii a
Tntreprinderilor mici cu capitalizare de piata 
medie din domeniul agriculturii, pescuitului, 
acvaculturii §i sectorului alimentar AGRO 
IMM INVEST consta m acordarea de garantii 
de stat Tn favoarea fiecarui beneficiar 
participant Tn program care solicita finan^are 
pentru nevoile curente de lucru sau pentru 
realizarea de investitii, cu respectarea 
conditiilor prevazute la pet. II.2 art. 3 alin. (3) 
§i (4) din Schema de ajutor de stat pentru 
sustinerea activitatii IMM-urilor Tn contextui 
crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, 
aprobata cu modificari §i completari prin 
Legea nr. 75/2020, cu modificarile §i 
completarile ulterioare. GrantuI acordat 
Tntreprinderilor mici §i mijiocii, Tntreprinderilor 
mici cu capitalizare de piata medie, precum §i 
fermierilor din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii ?i sectorului alimentar

1. Amendament
Art.l
(1^) Subprogramul de sustinere a Tntreprinderilor 
mici §i mijiocii §i a Tntreprinderilor mici cu 
capitalizare de piata medie din domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului 
alimentar AGRO IMM INVEST consta Tn 
acordarea de garantii de stat Tn favoarea fiecarui 
beneficiar participant Tn program care solicita 
finantare pentru nevoile curente de lucru sau 
pentru realizarea de investitii, cu respectarea 
conditiilor prevazute la pet. II.2 art. 3 alin. (3) §i 
(4) din Schema de ajutor de stat pentru 
sustinerea activitatii IMM-urilor Tn contextui crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, 
aprobata prin art. II din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 42/2020, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 75/2020, cu 
modificarile §i completarile ulterioare. GrantuI 
acordat Tntreprinderilor mici §i mijiocit, 
Tntreprinderilor mici cu capitalizare de piata 
medie, precum §i fermierilor din domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului 
alimentar include §i o componenta 
nerambursabila de maximum 10% din valoarea

al:
sen. Scarlat 
George 
sen. Lucian 

Trufin 
sen Maties 
Calin
se .Rotaru Ion 
sen.
Cioromeiea 
Rica 
sen. Ion 
lordache
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finant^rii garantate, cu condi{ia mcadrarii Tn 
plafonu! de 345.000 euro pentru fiecare 
intrephndere care T§i desfd^oara activitatea in 
sectorul pescuitului acvaculturii, 290.000 euro 
pentru fiecare Tntreprindere care T§i desfa^oara 
activitatea Tn domeniul productiei primare de 
produse agricole, respectiv 2.300.000 euro 
pentru fiecare Tntreprindere care T§i desf5§oara 
activitatea Tn sectorul alimentar.

include $i o componenta nerambursabila de 
maximum 20% din valoarea finantarii 
garantate, cu conditia TncadrSrii Tn plafonul de 
345.000 euro pentru fiecare Tntreprindere 
care T§i desfa§oara activitatea Tn sectorul 
pescuitului §i acvaculturii, 290.000 euro 
pentru fiecare Tntreprindere care T§i 
desfa§oara activitatea Tn domeniul produc^iei 
primare de produse agricole, respectiv 
2.300.000 euro pentru fiecare Tntreprindere 
care T§i desfa?oara activitatea Tn sectorul 
alimentar.
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