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Comisia pentru drepturiie omuiui, cgaiitatc ae $anse,cuitc $i minorUdfi

Nr. XXVI/15/3.02.2022

AVIZ

la
Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfS a Guvernului nr.142/2021 pentru 

modiHcarea $i completarea Ordonan|ci dc urgcn|d a Guvcrnului nr.ll0/20I7 privind Programul de 
susfinere a intreprinderilor mici mijiocii $i a intreprinderilor mici cu capitalizare de pia^d medic - iMM 

INVEST ROMANIA, pentru modiflcarea Scheme! de ajutor de stat pentru sus^inerea activitStii IMM- 
urilor in contextui crizei economicc generate de pandemia COVlD-19, aprobata prin art.ll din Ordonan^a 
de urgen^a a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.lll din Ordonanfa de urgent^ a Guvcrnului 
nr.16/2021 pentru modiflcarea completarea Ordonantel de urgenfi a Guvernului nr.l 10/2017 privind 

Programul de susfinere a intreprinderilor mici $i mijlocil $i a tntreprinderilor mici cu capitalizare dc 
piafS medie - IMM INVEST ROMANIA, precum ;i pentru modificarea $i completarea Schemei de ajutor 

de stat pentru sustinerea actlvitSfil IMM*urilor in contextui crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobata prin art.ll din Ordonanfa dc urgent^ a Guvernuiui nr.42/2020, prccum $i pentru 

modificarea art. 164 alin.(2indicel) $i (2indice2) din Legea nr.S3/2003 - Codul muncil

Comisia penCni drepturile omului, egalitate de $anse, culte minoritdli, prin adresa nr. L9/2022 din data 
de 17.01.2022, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu Proiect de lege privind aprobarea Ordonantci 
de urgent^ a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea $i completarea Ordonanfei de urgenfS a 
Guvcrnului nr.l 10/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici $i mijiocii $i a 
intreprinderilor mici cu capitalizare de piafS medic - IMM INVEST ROMANIA, pentru modiflcarca 
Scheme! de ajutor de stat pentru sustinerea activitSfii IMM^urilor in contextui crizei economicc generate 
de pandemia COVID-19, aprobatd prin art.ll din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr.42/2020, pentru 
modificarea art.lll din Ordonanfa de urgent^ a Guvernului nr.16/2021 pentru modiflcarea $i completarea 
Ordonanfei de urgenfi a Guvcrnului nr.l 10/2017 privind Programul de sustinerc a intrej)rinderilor mici 
$i mijiocii $i a intreprinderilor mici cu capitalizare de piafS medie - IMM INVEST ROMANIA, prccum $1 
pentru modiflcarea $i completarea Scheme! de ajutor de stat pentru sustinerea activitdfii IMM-urilor in 
contextui crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobatS prin art.ll din Ordonanfa de 
urgen(d a Guvernului nr.42/2020, precum $i pentru modiflcarea art.164 alin.(2indicel) $i (2indice2) din 
Legea nr.S3/2003 - Codul muncii, initiator: Guvemul Roinaniei.

in $edinta din 3.02.2022, Comisia pentru drepturile omului, cgalitate de $anse, culte $i minoritili a 
hotarat, in unanimitate, si adoptc un aviz favorabll.

Secretar,Prc$cdintc,

Senator DBAG/11 Anca Dana Senator NEAGU lonuf

Doamnei senator DINICA S^ia-Monica, 
Pre$edintele Comisiei econ/mice, industrii $i servicil

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle




