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 Comisia pentru buget, finanțe și  
bănci 

4c-2/595/2020 
 

 
București, 13.10.2021 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA, cu care Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci au fost sesizate în fond, transmis cu adresa nr.P.L.x. 319 din 
27.05.2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

   

PREŞEDINTE, 

SÀNDOR BENDE 

 

 PREŞEDINTE, 

     BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ  
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R A P O R T   C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci au fost sesizate, în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA, transmis cu adresa nr. P.L.x. 319 din 27.05.2020. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.376/23.04.20020, avizează favorabil 
proiectul de lege cu unele observaţii şi propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 19 mai 2020. 
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 3493/08.05.2020, avizează 
favorabil prezentul proiect de act normativ. 
 Guvernul, prin adresa nr. 626 din 01.04.2021,  nu susține proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 lit.a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2017, în vederea includerii, printre 
beneficiarii programului, a structurilor sportive de drept privat. 
 În conformitate cu prevederile art. 63, 64 și art. 131 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii 
și servicii și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege 
în ședințe separate. Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au dezbătut 
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proiectul de lege în 18.05.2021, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au 
dezbătut proiectul de lege în ședința din 12.10.2021. La lucrări au fost prezenți 
deputați conform listelor de prezență. 
  În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectul 
de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA deoarece structurile sportive de 
drept privat fără personalitate juridică nu pot desfășura activitate economică și nu 
se incadrează în sfera IMM. Scopul acestor entități este de a participa la competiții 
sportive oficiale locale. Astfel, aceste structuri sportive nu au capacitatea de a-și 
asuma drepturile și obligațiile specifice Programului de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA care presupune încheierea unor 
contracte juridice, precum contracte de credit și de garantare. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

SÀNDOR BENDE 

 

 PREŞEDINTE, 

     BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ  

 

     

SECRETAR,         SECRETAR, 
     BOGDAN GHEORGHE TRIF    FIRCZAK IULIUS MARIAN 

 
 
 
 

Șef birou,          Șef serviciu 
Cristina Neicu          Giorgiana Ene 
 
          Consilier parlamentar, 
          Alexandra Nistor 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=108&cam=2&leg=2020

