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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 

București, 13.10.2021 
   Nr. 4c-3/436/2020 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

înfiinţarea Programului „Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus”, transmis 

Comisiei pentru industrii şi servicii pentru examinare în fond, cu adresa nr. P.L.x. 

534/2020 din data de 08 septembrie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

     

 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 

simona.tirzioru
Original
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București, 13.10.2021 
Nr. 4c-3/436/2020 

 
 

R A P O R T    

asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea Programului „Inovare şi 

Producţie pentru Criza Coronavirus” 

 
  
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere, cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Programului „Inovare şi 
Producţie pentru Criza Coronavirus”, transmis cu adresa nr. P.L.x. 534/2020 din 
data de 08 septembrie 2020 și înregistrat la comisie sub nr. 4c-3/436/2020.  
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.583/16.06.2020, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 4340 din 03.06.2020, a avizat 
favorabil actul normative. 
 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, în sedința din 02 septembrie 
2020, în condițiile articolului 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția româniei, 
republicată, a adoptat proiectul de Lege. 
 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în ședința din 
07.10.2020, a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru sănătate și familie, în ședința din 05.10.2020, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru învățământ, știință și sport, în ședința din 14.10.2020, a 
avizat negative proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului 
„Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus”, în valoare totală de 15.000.000 
lei, prin acordarea unui ajutor de minimis de maximum 150.000 lei/beneficiar. 
Astfel, se prevede ca ajutorul de minimis să se acorde propunerilor de luptă 
împotriva pandemiei COVID-19, care prezinta soluţii inovatoare, fie ele 
tehnologice, organizatorice, manageriale sau de adaptare a proceselor industriale, 
care ar putea fi direct implementate pentru a testa, trata şi proteja populaţia, a 
sprijini îngrijirea pacienţilor şi protecţia personalului medical, a monitoriza 
evoluţia bolii la nivel individual şi social, a contribui la uşurarea constrângerilor 
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din perioada de criză, de exemplu prin soluţii digitale. Beneficiari ai programului 
pot fi: universităţile acreditate şi institutele de cercetare-dezvoltare, fundaţiile şi 
asociaţiile, întreprinderile mici şi mijlocii. Totodată, iniţiativa legislativă prevede 
ca sumele necesare implementării Programului să se asigure de la bugetul de stat în 
procent de 100% din bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri, în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociate acestui program. 
 În conformitate cu prevederile art. 63, 64 și art. 131 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii 
și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 12.10.2021.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Programului „Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus”. 
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

              SÁNDOR BENDE         BOGDAN GHEORGHE TRIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu,    


