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241^Comisia pentru munca, familie 
?i protecpe socialS Nr. XXVII/

AVIZ

asupra Protectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a 
Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea ft completarea Ordonanfei de 

urgenta a Guvernului nr.l 10/2017privindProgramul de sustinere a 
intreprinderilor mid f mijiocii f a intreprinderilor mid cu capitalizare de piald 
medie - IMM INVEST ROMANIA^ pentru modificarea Schemei de ajutor de stat 
pentru susfinerea activifdfii IMM-urilor in contextui crizei economice generate 

de pandemia COVID~19^ aprobata prin artJI din Ordonanfa de urgenta a 
Guvernului nr.42/2020f pentru modificarea artlll din Ordonanfa de urgenta a 

Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea §i completarea Ordonanfei de 
urgenta a Guvernului nr. 110/2017privind Programul de sustinere a 

intreprinderilor mid d mijiocii fi a intreprinderilor mid cu capitalizare de piata 
medie - IMM INVEST ROMANIA^ precum si pentru modificarea d completarea 
Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitdlii IMM-urilor in contextui 

crizei economice generate de pandemia COVlD^19t aprobata prin arUll din 
Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr.42/2020, precum dpentru modificarea 

art.164 alin.(2indicel) (2indice2) din Legea nr,53/2003 - Codulmuncii

Comisia pentru munca, familie $i protec^ie sociala, prin adresa nr. 
L9/2022, a fost sesizatS, in vederea intocmirii avizului, cu Proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. 142/2021 pentru 
modificarea d completarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.llO/2017 
privind Programul de sustinere a intreprinderilor mid ft mijiocii d a 
intreprinderilor mid cu capitalizare de piafd medie - IMM INVEST ROMANIA, 
pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susfinerea activitdfii IMM^ 
urilor in contextui crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata 
prin art.II din Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr.42/2020, pentru 
modificarea art.III din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 16/2021 pentru 
modificarea d completarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.110/2017
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privind Programul de susfinere a intreprinderilor mid ft mijlocU ft a 
intreprinderilor mid cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, 
precum ft pentru modificarea si compietarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susfinerea aciiviidfii IMM-urUor in contextul crizei economice generate de 
pandemia COVtD~l9, aprobatd prin artJI din Ordonanfa de urgentd a 
Guvernului nr.42/2020, precum ^i pentru modificarea art,!64 alim(2indicel) fi 
(2indice2) din Legea nnS3/2003 - Coda! mundi, inifiator fiind Guvemul 
Romaniei.

A

In $edinta din data de 26 ianuarie 2022, Comisia pentru munca, famllie 
protectte sociala a analizat proiectui de lege a hotarat, cu unanimitate de voturi, 
sa adopte un aviz favorabil.

Prefedinte,
Senator ION ROIMRU

Secretar,
Senator SORIN VLA^IN

Doamnei senator DINICA Silvia-Monica 
Pre§edinteie Comisiei economice, industrii servicii
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