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Parlamentul României
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci 

Bucureşti, 05.06.2018 

Nr. 4c-2/212

Comisia industrii şi servicii

Bucureşti, 05.06.2018 

Nr. 4c-3/149

BIROUL PERMANENT

AL

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, transmis cu

PLx 128/2018 din 19 martie 2018.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE,      PREȘEDINTE, 

    Marius – Constantin BUDĂI    Iulian IANCU 
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci 

Bucureşti, 05.06.2018 

Nr. 4c-2/212

Comisia pentru industrii şi 
servicii

Bucureşti, 05.06.2018 

Nr. 4c-3/149
PLx.128/2018

R A P O R T C O M U N
asupra

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 

IMM INVEST ROMÂNIA

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, transmis cu PLx
128/2018 din 19 martie 2018 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/212 din 20 martie 
2018, respectiv 4c-3/181 din 20 martie 2018.

Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1151/21.12.2017, avizează favorabil proiectul 
de lege.

          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 14 martie 2018. 

 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 27 
martie 2018, a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, care are ca 
obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat a creditelor acordate 
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întreprinderilor mici şi mijlocii. Prin proiectul de act normativ se au în vedere: 
crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare 
economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi prin îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare, 
menţinerea activităţii şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii dar 
şi menţinerea şi crearea de locuri de muncă pentru populaţie, prin suplinirea nevoilor 
acestora de lichiditate în vederea desfăşurării activităţii, continuarea finanţării 
activităţii şi plăţii obligaţiilor către bugetul general consolidat, relansarea pe baze 
sustenabile a creditării către sectorul IMM. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget finanțe și bănci au examinat proiectul de lege şi documentele conexe, în 
şedinţa din data de 15 mai 2018, iar membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, în
ședința din 30 mai 2018.
 La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența un 
număr de 24 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 
industrii şi servicii un număr de 18 deputaţi din totalul de 20 de membri.

La dezbaterea proiectului de lege, au participat în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor
două comisii prezenți la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de adoptare a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA, cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

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

  PREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE                  

      Marius Constantin BUDĂI                           Iulian IANCU       

SECRETAR, SECRETAR,

Marilen-Gabriel Pirtea Mînzatu Roxana

Şef Serviciu 

Giorgiana Ene

Şef birou 

Cristina Neicu

Expert parlamentar

Dicu Ana Cristina
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ANEXA

Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
1. Titlul legii:

Lege
pentru aprobarea

Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.110/2017
privind programul de

susținere a 
întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST

ROMÂNIA

Nemodificat

2. Articolul unic. - Se
aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.110 din 20 decembrie
2017 privind Programul
de susținere a 
întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA, publicată în 
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr.1029 din 27 decembrie
2017, cu următoarea 

Articolul unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.110 din 20 decembrie 
2017 privind Programul de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST 
ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1029 din 27 decembrie
2017, cu următoarele modificări şi completări:
Autori:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
modificare:

3. Titlul ordonanţei de urgenţă 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii – 

întreprinderile mici și mijlocii 
INVEST ROMÂNIA

Nemodificat

4. CAPITOLUL I
Dispoziţii generale şi definiţii 

Nemodificat

5. Art. 1. – (1) Se aprobă Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii – IMM INVEST 
ROMANIA, denumit în continuare
program, care are ca obiectiv
acordarea de facilităţi de garantare 
de către stat pentru creditele 
acordate întreprinderilor mici şi 
mijlocii, denumite în continuare
beneficiari, de către instituţiile de 
credit. Caracteristicile creditelor
garantate în cadrul programului se
stabilesc prin normele metodologice
de aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

Art. 1. – (1) Nemodificat

(2) Programul prevăzut la alin. (1) 
este un program multianual de
încurajare şi de stimulare a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii.

(2) Nemodificat

(3) Programul constă în acordarea (3) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
de garanţii de stat în favoarea 
fiecărui beneficiar participant în 
program pentru una dintre
următoarele categorii de credite, 
după cum urmează: 

a) un singur credit pentru realizarea
de investiţii garantat de către stat, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, 
în procent de maximum 80% din
valoarea finanţării pentru proiectele 
de dezvoltare/înfiinţare centre de 
agrement, exclusiv dobânzile,
comisioanele şi speze bancare 
aferente creditului garantat.
Valoarea maximă a finanţării 
garantate de către stat este de 
1.250.000 lei; sau

La articolul 1 alineatul
(3), litera a) va avea
următorul cuprins: 
“a) un singur credit pentru
realizarea de investiţii 
garantat de către stat, prin 
Ministerul Finanţelor 
Publice, în procent de
maximum 80% din
valoarea finanţării pentru 
proiectele de
dezvoltare/înfiinţare 
centre de agrement sau
pentru proiectele de
investiții în activități de 
inovare, exclusiv
dobânzile, comisioanele şi 
speze bancare aferente
creditului garantat.
Valoarea maximă a 
finanţării garantate de 
către stat este de 
1.250.000 lei;”

1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se
modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) un singur credit pentru realizarea de investiţii 
garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, în procent de maximum 80% din
valoarea finanţării pentru proiecte de 
dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, proiecte 
de investiţii în activităţi de producţie, servicii și 
inovare, exclusiv dobânzile, comisioanele şi 
speze bancare aferente creditului garantat.
Valoarea maximă a finanţării garantate de către 
stat este de 1.250.000 lei; sau”
Autori:
Deputat Varujan Vosganian – ALDE
Deputat – Dumitru Lovin – ALDE
Deputat – Toma Florin Petcu – ALDE
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Având în vedere că: 
- Dezvoltarea întreprinderilor
mici și mijlocii reprezintă o 
prioritate a Programului de
guvernare;
- Tendinţa,  în materie de fonduri 
europene, este de a creşte 
ponderea folosirii instrumentelor
financiare (garanţii) în 
detrimentul fondurilor
nerambursabile, cu scopul de a
eficientiza utilizarea acestora, prin
mai puternica implicare și 
responsabilizare a sectorului
privat;
- Scopul acestei legi este de a
favoriza dezvoltarea IMM urilor,
în special pe cele care nu posedă 
suficiente garanţii pentru a se 
finanţa prin intermediul 
sistemului bancar;
- Dezvoltarea foarte redusă, în 
ţara noastră, a finanțării  pe baza 
unei „idei de afaceri” (business
plan), prin intermediul sistemului
bancar sau al altor instituţii 
financiare, pierzându-se, astfel,
potenţialul unor idei valoroase; 
- Numeroasele bariere
administrative pe care IMM urile
aflate la începutul activităţii 
trebuie să le depășească pentru a 
obţine finanţarea prin intermediul 
sistemului bancar (insuficienţa 
sau lipsa garanţiilor, vechime 
redusă pe piaţa, cifra de afaceri 
prea mică, domenii sau arii 
geografice de activitate
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
neatractive pentru bancă etc.), 
- Din programul inițial, început în 
2013, cu o durată de 36 luni, 
având un plafon de 2 miliarde de
lei, alocaţi pentru garantarea 
liniilor de credit pentru capital de
lucru, a fost utilizată  o suma de 
doar 70 milioane de lei, adică 
3,5%.
- Utilizarea garanțiilor de stat 
pentru susţinerea  IMM urilor este 
o metodă cu impact bugetar mult 
mai redus, care responsabilizează 
mai puternic beneficiarul, în
comparaţie cu stimularea 
activităţii acestora prin 
intermediul fondurilor
nerambursabile.
- Serviciile (sectorul terţiar) şi 
producţia contribuie cu peste două 
treimi din PIB.
Propunem:
Completarea articolului 3, litera
a) cu domenii de activitate vitale
ale economiei, cum sunt producţia 
și serviciile.
Fiind o pre-condiție a 
participării la program, lipsa de
claritate a formulării poate 
conduce la blocarea accesului!
Este evident ca sensul legii este

de a i ajuta pe cei care nu au
garanții suficiente să poată 
accesa un credit.  Existând această 
condiție pe care IMM ul trebuie
să o îndeplinească (ex-ante)
pentru a participa la program,
este la fel de evident ca respectiva
companie nu este „eligibilă 
conform reglementărilor interne 
ale instituției de credit” în acel 
moment, altfel ar fi putut să se 
finanțeze, singură, de pe piață!

b) unul sau mai multe credite pentru b) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
realizarea de investiţii şi/sau unul 
sau mai multe credite/linii de credit
pentru capital de lucru, garantate de
către stat, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, în procent de maximum
50% din valoarea finanţării, 
exclusiv dobânzile, comisioanele şi 
speze bancare aferente creditului
garantat. Valoarea maximă 
cumulată a finanţărilor garantate de 
stat care pot fi acordate unui
beneficiar în cadrul acestei facilităţi 
este de 10.000.000 lei, iar valoarea
maximă a fiecărei finanţări acordate 
unui beneficiar nu poate depăşi 
5.000.000 lei pentru creditele/liniile
de credit pentru finanţarea 
capitalului de lucru, respectiv
10.000.000 lei pentru creditele de
investiţii. 

 2. La articolul 1, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (31), cu
următorul cuprins: 

„(31) Un beneficiar poate cumula facilitatea
de garantare a finanţării pentru proiectele de 
dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, 
proiecte de investiţii în activităţi de producţie, 
servicii și inovare  prevăzute la alin.(3) lit.a) 
cu garanţiile pentru creditele destinate 

Se propune reglementarea
posibilităţii de a cumula 
facilităţile oferite în cadrul 
programului pentru a facilita
realizarea de investiţii care au ca 
obiect dezvoltarea/înfiinţarea 
centrelor de agrement, în vederea
extinderii duratei sezonului
turistic.
Ţinând cont de faptul ca 
facilităţile de la alin.(3) lit.b) –
creditele de investiţii şi liniile de 
credit pot fi cumulate, pentru a
evita o situaţie discriminatorie şi a 
nu crea bariere pentru investiţiile 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
realizării de investiţii şi/sau linii de credit 
prevăzut la alin.(3) lit.b), cu  încadrarea în 
valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei.” 

Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

din domeniul turistic, a căror 
valoare depăşeşte de multe ori 
pragul de 1.250.000 lei,
propunem reglementarea
posibilităţii cumulului, cu 
încadrarea în limita generală de 
10.000.000 lei, garanţiile urmând 
să aibă următoare structură: până 
la 1.250.000 lei – cu un procent
de garantare de 80%, diferenţa de 
finanţare de până la 8.750.000 
lei(până la pragul maxim de 
10.000.000 lei) urmând să fie 
acoperită cu un procent de 
garantare de 50%

(4) Plafonul anual al garanţiilor de 
stat care pot fi emise potrivit alin.
(1) se stabileşte prin hotărâre de 
Guvern, iar condiţiile de acordare a 
garanţiilor de stat, precum şi 
regulile de gestionare a plafoanelor
anuale şi garanţiilor se stabilesc 
prin norme metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

(4) Nemodificat

(5) În completarea garanţiilor de 
stat pot fi acordate garanţii 
financiare proprii de către alte 
instituţii financiare bancare şi 
nebancare, conform normelor şi 
procedurilor proprii ale acestora.

(5) Nemodificat

6. Art. 2. - În înţelesul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

 3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul 
cuprins:

Tehnică legislativă 
Definițiile sunt puse în 
ordine alfabetică 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
a) beneficiarul programului -
operatorul economic care respectă 
prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice 
de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 182/2016, 
Legea nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, sau 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2011 pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 301/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, după caz, şi 
îndeplineşte condiţiile de încadrare 
în categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii prevăzute de Legea nr. 
346/2004 privind stimularea

a) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare;
b) primă unică de garantare -
suma datorată de beneficiarul 
programului constituită din 
comisionul de risc cuvenit
Ministerului Finanţelor Publice şi 
din comisionul de administrare
cuvenit Fondului Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, 
denumit în continuare
F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se 
stabileşte anual prin ordin al 
ministrului finanţelor publice;

b) comision de administrare - suma datorată 
de beneficiarul programului Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în
continuare F.N.G.C.I.M.M, care acoperă 
costurile de evaluare, acordare şi 
administrare a garanţiilor acordate de 
F.N.G.C.I.M.M.;
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

c) comision de administrare -
suma datorată de beneficiarul 
programului F.N.G.C.I.M.M.,
care acoperă costurile de 
evaluare, acordare şi 
administrare a garanţiilor 
acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

c) comision de risc - suma datorată de 
beneficiarul programului Ministerului
Finanţelor Publice, destinată acoperirii 
riscului de garantare de către stat şi finanţării 
anuale a capitalului necesar programului;
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

d) comision de risc - suma
datorată de beneficiarul 
programului Ministerului
Finanţelor Publice, destinată 
acoperirii riscului de garantare
de către stat şi finanţării anuale a 

d) contract de garantare - contractul încheiat
între beneficiarul programului, instituţia de 
credit şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de 
mandatar al statului, prin care statul, prin
Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de 
F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
capitalului necesar programului; creditul acordat de către instituţia de credit şi 

beneficiarul programului îşi asumă obligaţia 
să ramburseze statului sumele datorate ca 
urmare a executării garanţiei de către 
instituţia de credit, în situaţia producerii 
riscului de credit;
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

e) contract de garantare -
contractul încheiat între
beneficiarul programului,
instituţia de credit şi 
F.N.G.C.I.M.M., în calitate de
mandatar al statului, prin care
statul, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, reprezentat de
F.N.G.C.I.M.M., se obligă să 
garanteze creditul acordat de
către instituţia de credit şi 
beneficiarul programului îşi 
asumă obligaţia să ramburseze 
statului sumele datorate ca
urmare a executării garanţiei de 
către instituţia de credit, în 
situaţia producerii riscului de 
credit;

e) credit - creditul de investiţii şi/sau 
creditul/linia de credit pentru capital de lucru
pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia 
beneficiarului programului cu respectarea
normelor interne proprii, în baza unui
contract de credit;
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

f) finanţare garantată de stat -
creditul, exclusiv dobânzile şi 
comisioanele bancare sau alte sume
datorate de beneficiarul

f) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
programului în baza contractului
încheiat cu instituţia de credit, 
pentru care F.N.G.C.I.M.M., în
baza mandatului acordat de către 
Ministerul Finanţelor Publice, 
acordă o garanţie în numele şi 
contul statului în baza convenţiei 
încheiate cu instituţia de credit; 
g) credit - creditul de investiţii 
şi/sau creditul/linia de credit 
pentru capital de lucru pe care
instituţia de credit îl pune la 
dispoziţia beneficiarului 
programului cu respectarea
normelor interne proprii, în baza
unui contract de credit;

g) garant - statul prin Ministerul Finanţelor 
Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M.
pentru garanţiile acordate în numele şi contul 
statului;
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

h) garant - statul prin Ministerul
Finanţelor Publice reprezentat 
prin F.N.G.C.I.M.M. pentru
garanţiile acordate în numele şi 
contul statului;

h) garanţie de stat - angajament expres,
necondiţionat şi irevocabil asumat de 
F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul 
statului, materializat într-un contract de
garantare, care acoperă pierderea suportată 
de instituţia de credit, ca urmare a producerii 
riscului de credit, în condiţiile împărţirii 
proporţionale a riscului între stat şi instituţiile 
de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte 
costuri generate de participarea la program
nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. 
Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile 
Regulamentului Băncii Naţionale a României 
nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
plasamentelor, precum şi determinarea şi 
utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Regulamentului Băncii Naţionale a României 
nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi 
constituirea, regularizarea şi utilizarea 
provizioanelor specifice de risc de credit
aplicabil entităţilor supravegheate de Banca 
Naţională a României, altele decât instituţiile 
de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 
575/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele 
prudenţiale pentru instituţiile de credit şi 
societăţile de investiţii şi de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 176 din 27 iunie 2013;
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

i) garanţie de stat - angajament
expres, necondiţionat şi irevocabil 
asumat de F.N.G.C.I.M.M., în
numele şi în contul statului, 
materializat într-un contract de
garantare, care acoperă 
pierderea suportată de instituţia 
de credit, ca urmare a producerii
riscului de credit, în condiţiile 
împărţirii proporţionale a 
riscului între stat şi instituţiile de 

i) garanţii colaterale - garanţiile reale 
constituite de beneficiarul finanţării/terţi 
garanţi, în favoarea instituţiei de credit 
finanţatoare şi a statului român, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, proporţional 
cu procentul de garantare, altele decât
garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară 
şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate 
prin credit, care pot fi luate în considerare de
instituţiile de credit pentru diminuarea 
expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
credit; dobânzile, comisioanele şi 
orice alte costuri generate de
participarea la program nu sunt
incluse în valoarea garanţiei de 
stat. Garanţiei de stat îi sunt 
aplicabile dispoziţiile 
Regulamentului Băncii Naţionale 
a României nr. 16/2012 privind
clasificarea creditelor şi 
plasamentelor, precum şi 
determinarea şi utilizarea 
ajustărilor prudenţiale de 
valoare, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale 
Regulamentului Băncii Naţionale 
a României nr. 5/2012 privind
clasificarea creditelor şi 
constituirea, regularizarea şi 
utilizarea provizioanelor specifice
de risc de credit aplicabil
entităţilor supravegheate de 
Banca Naţională a României, 
altele decât instituţiile de credit, 
precum şi ale Regulamentului nr. 
575/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 
iunie 2013 privind cerinţele 
prudenţiale pentru instituţiile de 
credit şi societăţile de investiţii şi 
de modificare a Regulamentului

după executarea de către creditori a 
garanţiilor constituite de beneficiar, din care 
se deduc cheltuielile aferente creditului,
respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli 
ocazionate de recuperarea creanţei, vor 
diminua, proporţional cu procentul de 
garantare, sumele plătite de statul român, 
prin Ministerul Finanţelor Publice şi sumele 
suportate de instituţia de credit finanţatoare; 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 



16

Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
(UE) nr. 648/2012, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 176 din 27
iunie 2013;
j) garanţii colaterale - garanţiile 
reale constituite de beneficiarul
finanţării/terţi garanţi, în 
favoarea instituţiei de credit 
finanţatoare şi a statului român, 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice, proporţional cu 
procentul de garantare, altele
decât garanţia de stat şi ipoteca 
legală imobiliară şi/sau mobiliară 
asupra activelor finanţate prin 
credit, care pot fi luate în
considerare de instituţiile de 
credit pentru diminuarea
expunerii faţă de debitor. Sumele 
rezultate după executarea de 
către creditori a garanţiilor 
constituite de beneficiar, din care
se deduc cheltuielile aferente
creditului, respectiv dobânzi,
comisioane şi cheltuieli 
ocazionate de recuperarea
creanţei, vor diminua, 
proporţional cu procentul de 
garantare, sumele plătite de 
statul român, prin Ministerul

j) instituţie de credit - entitate definită în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
Finanţelor Publice şi sumele 
suportate de instituţia de credit 
finanţatoare;
k) instituţie de credit - entitate
definită în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările 
ulterioare;

k) primă unică de garantare - suma datorată 
de beneficiarul programului constituită din 
comisionul de risc cuvenit Ministerului
Finanţelor Publice şi din comisionul de 
administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei 
nivel se stabileşte anual prin ordin al 
ministrului finanţelor publice; 
Autor:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii

l) procentul de garantare - partea
din credit care este acoperită de 
garanţia de stat din valoarea 
creditului acordat beneficiarilor
eligibili, exprimată în valoare 
procentuală; procentul de garantare 
este de maximum 50%, cu excepţia 
creditelor acordate pentru
implementarea proiectelor de
dezvoltare/înfiinţare centre de 
agrement pentru care procentul de
garantare este de maximum 80%;

l) procentul de garantare - partea din credit care
este acoperită de garanţia de stat din valoarea 
creditului acordat beneficiarilor eligibili,
exprimată în valoare procentuală; procentul de 
garantare este de maximum 50%, cu excepţia 
creditelor acordate pentru implementarea
proiectelor de dezvoltare/înfiinţare centre de 
agrement, proiecte de investiţii în activităţi de
producţie, servicii și inovare prevăzute la art. 
1 alin. (3) lit a) pentru care procentul de
garantare este de maximum 80%;”
Autori:
Deputat Varujan Vosganian – ALDE
Deputat - Dumitru Lovin - ALDE
Deputat - Toma Florin Petcu - ALDE
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Corelare cu art. 1 alin.

(3) lit. a).

m) riscul de credit - riscul actual m) Nemodificat



18

Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
sau viitor de afectare negativă a 
profiturilor şi capitalului ca urmare 
a neîndeplinirii de către debitor a 
obligaţiilor contractuale sau a 
eşecului acestuia în îndeplinirea 
celor stabilite;
n) valoarea de executare a
garanţiei - suma rezultată din 
aplicarea procentului de garantare
la soldul restant al creditului, sumă 
care urmează a fi plătită instituţiei 
de credit de către Ministerul 
Finanţelor Publice. 

n) Nemodificat

7. Art. 3. - (1) Beneficiarul este
eligibil în cadrul programului dacă 
îndeplineşte cumulativ următoarele 
criterii:

Art. 3. - (1) Nemodificat

a) nu se află în dificultate în sensul 
pct. 20 şi 24 din Comunicarea 
Comisiei - Orientări privind 
ajutoarele de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor
nefinanciare aflate în dificultate
2014/C 249/01, publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 249 din 31
iulie 2014, respectiv: în cazul unei
societăţi cu răspundere limitată şi a 
societăţilor pe acţiuni, atunci când 

a) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
nu a pierdut mai mult de jumătate 
din capitalul social în ultimii doi ani
şi mai mult de un sfert din acest 
capital în ultimele 12 luni, aşa cum 
reiese din ultimele două situaţii 
financiare anuale ale societăţii, fac 
excepţie start-up-urile care nu au 
nicio situaţie financiară anuală 
depusă; sau în cazul unei societăţi 
în care cel puţin o parte dintre 
asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru 
datoriile întreprinderii, atunci când
nu a pierdut mai mult de jumătate 
din capitalul propriu în ultimii doi
ani şi mai mult de un sfert din acest 
capital în cursul ultimelor 12 luni,
aşa cum reiese din ultimele două 
situaţii financiare anuale ale 
societăţii, respectiv societate în 
nume colectiv, societate în
comandită simplă, societate în 
comandită pe acţiuni, fac excepţie 
start-up-urile care nu au nicio
situaţie financiară anuală depusă; 
sau IMM-ul nu se află în niciuna 
dintre următoarele situaţii: 
procedura de insolvenţă, procedură 
de executare silită declanşată de 
organele fiscale şi/sau alţi creditori, 
închidere operaţională, dizolvare, 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
lichidare, administrare specială sau 
concordat şi nu îndeplineşte 
criteriile din legislaţia naţională 
pentru a fi supus unei proceduri de
insolvenţă la cererea creditorilor, 
conform declaraţiei pe propria 
răspundere, completată şi semnată 
de beneficiarul finanţării; 
b) nu se află în litigiu, în calitate de 
pârât, cu Ministerul Finanţelor 
Publice şi/sau instituţia de credit 
parteneră; 

b) Nemodificat

c) nu figurează cu credite restante, 
inclusiv pentru finanţările tip 
leasing, în ultimele 6 luni anterioare
datei solicitării garanţiei de stat sau 
dacă înregistrează restanţe, acestea 
sunt încadrate în categoriile A, B, C
în baza de date a Centralei Riscului
de Credit, denumit în continuare
C.R.C.;

c) Nemodificat

d) nu se află în interdicţie de a 
emite cecuri la data aprobării 
creditului şi nu figurează cu 
incidente majore cu bilete la ordin
în ultimele 6 luni în baza de date a
Centralei Incidentelor de Plăţi, 
denumit în continuare C.I.P.;

d) Nemodificat

e) împotriva lui nu s-a deschis
procedura insolvenţei, în temeiul 

e) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
legilor aplicabile;
f) prezintă instituţiei de credit 
garanţii colaterale, care, împreună 
cu garanţia de stat şi ipoteca legală 
imobiliară şi/sau mobiliară asupra 
activelor finanţate din credit în 
cazul creditelor de investiţii, 
acoperă în proporţie de cel puţin 
100% valoarea finanţării; 

f) Nemodificat

g) sunt eligibile conform
reglementărilor interne ale 
instituţiei de credit; 

g) Nemodificat

h) nu înregistrează obligaţii restante 
la plata impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume 
datorate bugetului general
consolidat.

4. La articolul 3 alineatul (1) litera h) se
modifică și va avea următorul cuprins: 
h) nu înregistrează obligații fiscale restante și 
alte creanțe bugetare administrate de organul 
fiscal central, definit potrivit art.1 pct.31 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Autor:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

Propunerea are în vedere
dezideratul de a solicita IMM-
urilor exclusiv certificatul de
atestare fiscală emis de ANAF, 
din care să reiasă că solicitantul 
nu are datorii scadente, spre
deosebire de prevederea
aplicabilă în prezent, care 
presupune prezentarea a două 
certificate de atestare fiscală, cel 
emis de organele competente din
cadrul ANAF, pentru obligaţiile 
faţă de bugetul de stat şi cel emis 
de organele competente din cadrul
administraţiilor publice locale, 
pentru obligaţiile datorate 
bugetelor locale. Obiectivele
urmărite constă în 
debirocratizarea procesului de
acordare a garanţiilor, calibrarea 
cerinţelor de prezentare a 
documentaţiei la acordarea 
garanţiei în raport cu 
documentaţia solicitată de către 
instituţiile de credit în vederea 
acordării creditelor.  
Totodată, apreciem că este 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
necesară respectarea unui prag de 
semnificaţie, ţinând cont de faptul 
că, în general, inexistența unor 
obligaţii restante la plata 
impozitelor şi taxelor datorate 
bugetului de stat, administrat de
către organele competente ale 
ANAF poate oferi indicii
temeinice respectarea disciplinei
fiscale de către IMM-ul solicitant 
al creditului garantat în cadrul
programului.

 5. La articolul 3 după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11) cu
următorul cuprins: 
„(11) În exercitarea atribuțiilor sale, 
F.N.C.G.I.M.M. are obligația de a solicita 
informațiile prevăzute la alin (1) lit.h) în 
formă electronică, în baza unui protocol 
încheiat cu organul fiscal central, pentru
aplicarea dispozițiilor art.69 alin.(4) din 
Legea nr.207/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. ” 
Autor:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

Având în vedere intenția 
de debirocratizare a
procesului de acordare a
garanțiilor și in aplicarea 
dispozițiilor art.69 alin.(4) 
din Codul de procedură 
fiscală, propunem să nu fie 
prezentat de beneficiar
certificatul de atestarea
fiscală emis de Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală, ci să fie solicitat 
de F.N.C.G.I.M.M de la
organul fiscal central.

(2) Sumele din creditul/linia de
credit pentru finanţarea capitalului 
de lucru, respectiv creditul de
investiţii acordate cu respectarea 
condiţiilor programului pot fi 
utilizate numai pentru finanţarea 
capitalului de lucru/investiţiilor, 
neputând fi utilizate pentru

(2) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
refinanţarea altor credite în derulare 
ale beneficiarului programului.
(3) Nu sunt eligibile pentru
acordarea de garanţii în cadrul 
programului întreprinderile mici şi 
mijlocii din sectoarele/domeniile:
intermedieri financiare şi asigurări, 
tranzacţii imobiliare, activităţi de 
jocuri de noroc şi pariuri, producţie 
sau comercializare de armament,
muniţii, explozibili, tutun, alcool, 
substanţe aflate sub control 
naţional, plante, substanţe şi 
preparate stupefiante şi psihotrope, 
activităţi de închiriere şi leasing, 
activităţi de investigare şi protecţie. 

(3) Nemodificat

8. Art. 4. - (1) Prin derogare de la
prevederile art. 4 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 privind datoria publică, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările şi completările 
ulterioare, prezenta ordonanţă de 
urgenţă instituie un mecanism de 
garantare în baza căruia Ministerul 
Finanţelor Publice este autorizat să 
mandateze F.N.G.C.I.M.M. în
vederea emiterii de garanţii în 
numele şi în contul statului, în 

(1) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
favoarea instituţiilor de credit care 
urmează să acorde credite 
beneficiarilor eligibili în cadrul
programului.
(2) Sursa de plată a garanţiilor 
acordate de către F.N.G.C.I.M.M. 
în numele şi în contul statului 
pentru creditele obţinute de 
beneficiarii eligibili în cadrul
programului este bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale, titlul 
„Alte transferuri“, cod 55, alineatul
„Sume rezultate din executarea
garanţiilor acordate din bugetul de 
stat“, cod 55.01.50.

(2) Nemodificat

9. Art. 5. - Mecanismul de garantare
inclus în program se derulează cu 
respectarea pct. 3.5 din
Comunicarea Comisiei cu privire la
aplicarea articolelor 87 şi 88 din 
Tratatul CE privind ajutoarele de
stat sub formă de garanţii 2008/C 
155/02, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria C, nr.
155 din 20 iunie 2008.

Art. 5.- Nemodificat

10. CAPITOLUL II
Finanţarea şi garantarea 

Nemodificat

11.  6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
Art. 6. - (1) Creditele prevăzute la 
art. 1 alin. (1) se acordă 
beneficiarilor eligibili care respectă 
condiţiile programului şi se 
încadrează în normele şi 
procedurile interne ale instituţiilor 
de credit şi beneficiază de garanţii 
emise/acordate de către 
F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în 
contul statului în calitate de
mandatar al Ministerului Finanţelor 
Publice.

(1) Nemodificat

(2) Durata maximă a finanţărilor 
este de 120 de luni, în cazul
creditelor pentru investiţii, şi de 24 
luni în cazul creditelor/liniilor de
credit pentru capital de lucru.
Liniile de credit pot fi prelungite cu
maximum 24 luni, urmând ca, în
ultimul an de prelungire, să fie 
rambursate în condiţiile stabilite 
prin normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

(2) Durata maximă a finanţărilor este de 120  
luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 24 
luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru
capital de lucru. Liniile de credit pot fi
prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în
ultimul an de prelungire, să fie rambursate în 
condiţiile stabilite prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În
cazul creditelor pentru investiţii, instituţiile 
de credit pot aproba prelungirea duratei
iniţiale de creditare în conformitate cu 
normele şi procedurile interne proprii, cu 
încadrarea în durata maximă a finanţării.
Autor:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

Este necesară 
uniformizarea condiţiilor 
de prelungire atât în cazul
liniilor de credit, cât şi în 
cazul creditelor de
investiţii, pentru a 
răspunde situaţiilor, de 
altfel destul de frecvente în
practică, în care proiectele 
de investiţii nu pot fi 
realizate în termenul
iniţial convenit din cauza 
unor factori endogeni sau
exogeni.

(3) Perioada şi modalitatea de 
rambursare a creditelor sunt

(3) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
stabilite de instituţia de credit care a 
acordat creditul, conform normelor
interne ale acesteia.

12. Art. 7. - (1) Pentru acoperirea
riscului de garantare de către stat, 
precum şi pentru acoperirea 
costurilor de acordare şi 
monitorizare a garanţiilor acordate 
de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi 
contul statului, beneficiarul
finanţării datorează o primă de 
garantare, compusă din comisionul 
de risc şi comisionul de 
administrare.

(1) Nemodificat

(2) Nivelul şi modalitatea de calcul 
al primei de garantare pentru
garanţia de stat se stabilesc prin 
ordin al ministrului finanţelor 
publice.

(2) Nemodificat

(3) Sumele reprezentând comisionul
de risc se virează de către 
beneficiarii programului într-un
cont de venituri bugetare distinct,
deschis la unităţile Trezoreriei 
Statului din cadrul organelor fiscale
centrale competente în
administrarea obligaţiilor fiscale 
datorate de aceştia. 

(3) Nemodificat

13. Art. 8. - (1) Între Ministerul
Finanţelor Publice şi 

(1) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
F.N.G.C.I.M.M. se încheie o
convenţie prin care se stabilesc 
drepturile şi obligaţiile părţilor în 
derularea finanţării prin credite 
bancare cu garanţie de stat. 
(2) În cazul creditelor de investiţii, 
garanţia de stat este garantată cu 
ipoteca legală imobiliară şi/sau 
mobiliară asupra activelor finanţate 
prin credit, precum şi cu 
următoarele tipuri de garanţii, după 
caz, proporţional cu procentul de 
garantare:

(2) Nemodificat

a) ipotecă imobiliară şi/sau 
mobiliară constituită de beneficiari 
şi/sau de terţi garanţi în favoarea 
beneficiarului finanţării garantate; 

a) Nemodificat

b) ipotecă legală mobiliară asupra 
universalităţii de bunuri mobile sau 
imobile, prezente ori viitoare,
afectate activităţii beneficiarului, 
inclusiv fondul de comerţ şi 
stocurile;

b) Nemodificat

c) ipotecă legală asupra soldurilor 
creditoare ale tuturor conturilor
deschise de beneficiarul
programului la instituţia de credit 
finanţatoare. 

c) Nemodificat

(3) În cazul creditelor/liniilor de
credit destinate finanţării capitalului 

(3) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
de lucru, garanţia de stat este 
garantată cu următoarele tipuri de 
garanţii, după caz, proporţional cu 
procentul de garantare:
a) ipotecă legală mobiliară asupra 
universalităţii de bunuri mobile sau 
imobile, prezente ori viitoare,
afectate activităţii beneficiarului, 
inclusiv fondul de comerţ şi 
stocurile;

a) Nemodificat

b) ipotecă imobiliară şi/sau 
mobiliară constituită de beneficiari 
şi/sau terţi garanţi în favoarea 
beneficiarului finanţării garantate; 

b) Nemodificat

c) ipotecă legală asupra soldurilor 
creditoare ale tuturor conturilor
deschise de beneficiarul
programului la instituţia de credit 
finanţatoare. 

c) Nemodificat

(4) Ipotecile imobiliare şi/sau 
mobiliare prevăzute la alin. (2) şi 
(3) se instituie în baza prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, în 
favoarea statului român, reprezentat
de Ministerul Finanţelor Publice, 
prin F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiei 
de credit, proporţional cu riscul 
asumat de fiecare dintre părţi şi sunt 
valabile până la stingerea creanţelor 
datorate de beneficiar, în limita

(4) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
creditului contractat.
(5) Ipotecile prevăzute la alin. (2) şi 
(3) se înscriu în cartea funciară a 
imobilelor şi/sau în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare, respectiv în registrele de
evidenţă şi publicitate asimilate, 
după caz, în baza contractului de 
garantare. Operaţiunile de înscriere, 
modificare şi radiere se efectuează 
de către instituţia de credit. 

(5) Nemodificat

(6) Contractele de garantare prin
care F.N.G.C.I.M.M. acordă 
garanţia de stat constituie titluri 
executorii şi au valoare de înscrisuri 
autentice.

(6) Nemodificat

(7) În cazul garanţiilor de stat 
acordate in cadrul programului,
F.N.G.C.I.M.M. mandatează 
instituţiile de credit finanţatoare să 
încheie contractele de garanţie 
pentru garanţiile colaterale 
constituite de beneficiarul
finanţării/terţi garanţi, atât în 
favoarea acestora, cât şi a statului 
român, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, în calitate de cocreditori,
precum şi să efectueze formalităţile 
legale de publicitate ale garanţiilor 
colaterale.

(7) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
14. Art. 9. - (1) În cazul în care

instituţia de credit aprobă 
modificări ale clauzelor contractului 
de credit referitoare la structura
garanţiilor constituite, altele decât 
garanţia de stat prin 
eliberarea/înlocuirea garanţiilor 
accesorii finanţării garantate, va 
trebui să solicite şi să obţină 
acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.,
în condiţiile stabilite prin normele 
metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(1) Nemodificat

(2) Mandatul prevăzut la art. 8 alin. 
(7) se consideră acordat şi în 
privinţa modificărilor prevăzute la 
alin. (1).

(2) Nemodificat

(3) Modificările privind structura 
acţionariatului/asociaţilor şi 
schimbarea sediului social al
beneficiarului se notifică 
F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia 
de credit.

(3) Nemodificat

15. CAPITOLUL III
Plata garanţiilor, recuperarea 
creanţelor şi dispoziţii finale 

Nemodificat

16. Art. 10. - (1) Instituţia de credit are 
dreptul la plata valorii de executare
a garanţiei în cazul producerii 
riscului de credit, în condiţiile 

(1) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
programului.
(2) Sumele rezultate din plata
garanţiilor de stat acordate de 
F.N.G.C.I.M.M. prin program, în
numele şi contul statului, se plătesc 
instituţiei de credit de către 
Ministerul Finanţelor Publice de la 
bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Finanţelor Publice - 
Acţiuni generale, titlul „Alte 
transferuri“, cod 55, alineatul
„Sume rezultate din executarea
garanţiilor acordate din bugetul de 
stat“, cod 55.01.50, pe baza
documentelor justificative
prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se 
recuperează de la beneficiarul 
programului în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

(2) Nemodificat

(3) Pentru toate categoriile de
credite garantate în cadrul
programului, pierderile trebuie
suportate proporţional cu procentul 
de garantare şi în acelaşi mod de 
către instituţia de credit şi statul 
român, prin Ministerul Finanţelor 
Publice.

(3) Nemodificat

17. Art. 11. - (1) După efectuarea plăţii 
prevăzute la art. 10 alin. (2), 
Ministerul Finanţelor Publice 

(1) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
informează F.N.G.C.I.M.M. cu 
privire la efectuarea plăţii şi la data 
acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M.
întocmeşte un înscris, act 
premergător procedurii de executare 
silită, prin care se individualizează 
creanţa rezultată prin plată. 
(2) În termen de 15 zile
calendaristice de la data primirii
informării prevăzute la alin. (1), 
F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul
prevăzut la alin. (1) debitorului 
beneficiar al finanţării garantate, 
precum şi spre informare instituţiei 
de credit finanţatoare. 

(2) Nemodificat

(3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), 
împreună cu dovada efectuării 
procedurii de transmitere către 
debitorul beneficiar al finanţării 
garantate, însoţite de contractul de 
garantare şi de documentele 
prevăzute în normele metodologice 
de aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se înaintează organelor 
fiscale competente ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, 
pentru aplicarea măsurilor de 
executare silită, potrivit Legii nr. 
207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi 

(3) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
completările ulterioare. 

18. Art. 12. - (1) Creanţele rezultate 
din plata garanţiilor de stat acordate 
şi plătite instituţiei de credit în 
cadrul programului sunt asimilate
creanţelor bugetare a căror 
colectare şi recuperare se 
efectuează de către organele fiscale 
competente ale Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, conform 
procedurii reglementate de Legea
nr. 207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, care se 
aplică în mod corespunzător. 

(1) Nemodificat

(2) Pentru sumele prevăzute la art. 
10 alin. (2) se datorează dobânzi şi 
penalităţi de întârziere conform 
dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, calculate de către 
organele fiscale competente ale
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală începând cu ziua următoare 
datei plăţii sumei rezultate din plata 
garanţiei de stat şi până la data 
stingerii inclusiv şi sunt recuperate 
de către acestea. 

(2) Nemodificat

(3) În cazul creditelor de investiţii, 
în vederea recuperării sumelor 
rezultate din plata garanţiilor 

(3) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
reglementate la art. 8 alin. (2),
valorificarea activelor finanţate prin 
credit care fac obiectul contractului
de garantare în cadrul procedurii de
executare silită prevăzute la alin. 
(1) se efectuează de către organele 
fiscale competente ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 
(4) Prin derogare de la prevederile
art. 258 alin. (1) din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, sumele 
provenite din valorificarea potrivit
alin. (3) a activelor finanţate din 
creditul de investiţii garantat în 
cadrul programului, pentru care a
fost instituită ipoteca legală 
proporţional cu procentul de 
garantare, se eliberează şi se 
distribuie proporţional cu riscul 
asumat de fiecare dintre părţi, între 
statul român, prin Ministerul
Finanţelor Publice, şi instituţia de 
credit după deducerea cheltuielilor 
de orice fel, făcute de către organele 
fiscale competente ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, 
cu urmărirea şi conservarea 
bunurilor al căror preţ se distribuie. 

(4) Nemodificat

(5) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din (5) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
Legea nr. 207/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, nu sunt 
aplicabile în cazul executării silite 
pentru stingerea, conform
dispoziţiilor alin. (3), a creanţelor 
datorate bugetului de stat rezultate
din plata garanţiilor emise în 
numele şi în contul statului în 
favoarea instituţiilor de credit în 
cadrul programului pentru garanţiile 
constituite în favoarea
beneficiarului finanţării garantate 
de către terţi garanţi, în calitate de 
persoane fizice.
(6) Organele fiscale competente ale
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală sunt obligate să înştiinţeze 
din oficiu instituţia de credit în 
favoarea căreia au fost înscrise 
ipotecile legale, pentru a participa
la distribuirea preţului. 

(6) Nemodificat

(7) Eliberarea sau distribuirea
sumei rezultate din executarea silită 
se va consemna de îndată de către 
executorul fiscal din cadrul
organului fiscal competent al
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, într-un proces-verbal, care 
se va semna de toţi creditorii 
îndreptăţiţi. 

(7) Nemodificat



36

Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
(8) Instituţia de credit va introduce 
în contractele de credit şi în 
contractele de garanţie accesorii 
încheiate cu beneficiarii în vederea
constituirii garanţiilor colaterale 
prevăzute la art. 8 alin. (3), precum 
şi a celor constituite pentru 
garantarea creditelor de investiţii, 
altele decât obiectul finanţat prin 
credit şi garanţia de stat, clauze din 
care să rezulte calitatea de co-
creditor garantat a statului român,
prin Ministerul Finanţelor Publice. 
Prevederile art. 8 alin. (4) se aplică 
în mod corespunzător. 

(8) Nemodificat

(9) Sumele rezultate atât din
executarea iniţiată de către instituţia 
de credit a garanţiilor colaterale 
constituite de beneficiar în favoarea
instituţiei de credit şi a statului 
român, cât şi din încasările 
amiabile, din care se deduc
dobânzile şi comisioanele aferente 
creditului, precum şi cheltuielile 
ocazionate de recuperarea creanţei, 
vor diminua, proporţional cu 
procentele de garantare, creanţa 
rezultată din valoarea de executare 
a garanţiei plătite instituţiei de 
credit de statul român, în

(9) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
conformitate cu prevederile art. 10
alin. (2), în baza garanţiei acordate 
de stat.
(10) În termen de 5 zile lucrătoare 
de la încasarea oricărei sume 
potrivit alin. (9), instituţia de credit 
va distribui şi va vira suma cuvenită 
statului român care se face venit la
bugetul de stat, însoţită de o 
comunicare în care vor fi
menţionate următoarele elemente: 
numele şi datele de identificare ale 
debitorului, numărul contractului de 
garantare, suma recuperată şi data 
încasării acesteia de către instituţia 
de credit, valoarea deducerilor
efectuate, suma virată fiecărui 
creditor şi indicarea garanţiei 
executate.

(10) Nemodificat

(11) În termen de 5 zile lucrătoare 
de la finalizarea tuturor
procedurilor de valorificare a
garanţiilor accesorii finanţării 
garantate, instituţia de credit va 
transmite o informare către 
organele fiscale competente ale
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală în care vor fi prezentate 
rezultatele obţinute după finalizarea 
procedurilor. Comunicarea va fi

(11) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
însoţită de documentele din care 
rezultă încheierea procedurilor de 
valorificare a garanţiilor şi sumele 
recuperate, precum şi documentele 
justificative din care rezultă 
valoarea creanţelor instituţiei de 
credit şi a cheltuielilor de executare, 
la data finalizării fiecărei proceduri 
de valorificare a garanţiilor. 
(12) După finalizarea tuturor 
procedurilor de valorificare, în
cazul constatării unor diferenţe între 
sumele virate potrivit alin. (10) şi 
datele din documentele justificative
potrivit alin. (11), părţile vor 
proceda la regularizare.

(12) Nemodificat

(13) Pentru întârzieri la plata sumei
cuvenite statului român conform
prevederilor alin. (10), instituţia de 
credit datorează dobânzi şi 
penalităţi de întârziere la nivelul 
celor prevăzute pentru creanţele 
fiscale care se calculează de către 
direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice şi 
se individualizează într-un înscris 
care constituie titlu executoriu.
Înscrisul împreună cu dovada 
comunicării acestuia către instituţia 
de credit se transmite spre

(13) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
recuperare către organele fiscale 
competente ale Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, urmând ca 
recuperarea acestor sume să se 
realizeze conform procedurii
reglementate de Legea nr.
207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. Sumele 
astfel recuperate se fac venit la
bugetul de stat.
(14) Dacă creanţele rezultate din 
plata garanţiilor acordate pentru 
creditele de investiţii în cadrul 
programului nu au fost acoperite
integral, fie ca urmare a distribuirii
prevăzute la alin. (7) şi (10), fie în 
cazul în care activele finanţate prin 
credit nu au putut fi valorificate
potrivit legii, atunci, în scopul
recuperării integrale a creanţei, 
organele fiscale competente ale
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală aplică prevederile Legii nr. 
207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(14) Nemodificat

(15) Pentru recuperarea valorii de
executare a garanţiilor plătite 
instituţiei de credit pentru 
creditele/liniile de credit pentru
capital de lucru acordate în cadrul

(15) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
programului, suplimentar faţă de 
sumele recuperate prevăzute la alin. 
(9), organele fiscale competente ale
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală sunt abilitate să aplice 
prevederile Legii nr. 207/2015, cu
modificările şi completările 
ulterioare, până la recuperarea 
integrală a creanţelor datorate în 
temeiul contractului de garantare.
(16) În cazul debitorilor care intră 
în procedura insolvenţei după 
comunicarea de către 
F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale
competente ale Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală a 
documentelor prevăzute la art. 11 
alin. (3), înscrierea la masa credală 
pentru creanţa rezultată din plata 
valorii de executare a garanţiei de 
stat se realizează de către acestea. 

(16) Nemodificat

(17) Sumele recuperate ca urmare a
punerii în executare a contractului
de garantare, precum şi cele 
recuperate ca urmare a punerii în
executare a garanţiilor reglementate 
la art. 8 alin. (2) de către organele 
fiscale competente ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, 
proporţional cu procentul de 

(17) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
garantare, în limita creanţei 
rezultate din valoarea de executare
a garanţiei de stat se fac venit la 
bugetul de stat şi se încasează într-
un cont de venituri bugetare
distinct.

19.  7. La articolul 12 după alineatul (17) se 
introduce un nou alineat, alin.(18) cu
următorul cuprins: 
„(18) În cazul creditelor de investiţii,   
beneficiarii programului pot solicita o singură 
dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi 
obligaţiile aferente contractului de credit şi de 
garantare după declararea exigibilităţii 
anticipate a finanţării acordate în cadrul 
programului, urmând ca procedura şi 
condiţiile de repunere să fie stabilite prin 
normele de implementare aprobate prin
hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de 
către finanţator a acestei solicitări, 
beneficiarul programului nu datorează 
obligaţii fiscale accesorii calculate la valoarea 
de executare a garanţiei. De la data aprobării 
solicitării se întrerupe termenul de prescripţie 
a dreptului de a cere executarea silită de către 
organele competente ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală.”
Autor:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii

Se propune perfecţionarea 
cadrului legal aplicabil
Programului IMM Invest
România prin introducerea
posibilităţii repunerii 
beneficiarilor programului în
situația anterioară declarării 
exigibilității anticipate a 
creditelor acordate în cadrul
programului, urmând ca
elementele procedurale, care
vizează reglementarea termenelor 
și condițiilor în care poate fi 
realizată această operaţiune să fie 
dezvoltate la nivelul normelor
metodologice de aplicare a OUG
nr.110/2017.
Conform propunerii de
reglementare, finanțatorii vor 
putea aproba cererile
beneficiarilor privind repunerea în
drepturile și obligațiile prevăzute 
în contractul prin care a fost
acordat creditul în cadrul
Programului, precum şi în 
drepturile și obligațiile prevăzute 
în contractul de garantare.
Totodată, pentru facilitarea 
implementării mecanismului de 
repunere în situaţia anterioară, se 
propune ca pentru perioada
cuprinsă între data efectuării plății 
valorii de executare a garanției și 
data restituirii acesteia de către 
finanţatori în contul Ministerului 
Finanţelor Publice, beneficiarii să 
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Nr.
crt.

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

propuse
nu datoreze obligaţii de plată 
accesorii.
În practica izvorâtă din 
monitorizarea garanțiilor s-a 
constatat existența unor situații în 
care, după declararea exigibilității 
anticipate a întregii finanțări 
garantate, respectiv după 
aprobarea sau respingerea cererii
de plată a garanției, situația 
financiară a beneficiarului s-a 
îmbunătățit, iar finanțatorii 
participanți în program au aprobat 
repunerea acestora în beneficiul
graficului de eșalonare aferent 
contractului de credit.
Propunerea are în vedere faptul
că, în cazul creditelor de 
investiţii, perioada de derulare 
este de maximum 10 de ani, în
care pot interveni numeroase
situaţii în care vor fi îndeplinite 
condiţiile pentru repunerea 
beneficiarului programului în
situaţia anterioară declarării 
scadenţei anticipate a creditului 
garantat. Necesitatea introducerii
posibilităţii repunerii 
beneficiarilor în situaţia 
anterioară este relevată de faptul 
că, în lipsa unei astfel de 
reglementări s-ar genera 
prejudicii bugetului de stat prin
nereglementarea unor mecanisme
de restituire de către instituţiile de 
credit a sumelor plătite în contul 
garanţiilor executate. 
Pentru a proteja resursele
bugetare pe care le implică plata 
garanțiilor executate se propune 
introducerea unei reglementări 
privind posibilitatea repunerii
beneficiarului în situația 
anterioară aprobării/respingerii 
cererii de plată a garanției. 
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Reglementarea propusă se 
aliniază bunelor practici şi 
uzanţelor în materie bancară, 
urmărind să preîntâmpine 
situaţiile în care beneficiarilor nu 
li se pot aplica măsuri de 
restructurare a creditelor şi există 
riscul intrării acestora în 
procedură de insolvenţă.  
Se evită totodată efortul 
instituţional pe care îl presupune 
aplicarea procedurii de executare
silită imobiliară pe care organele 
competente ale ANAF sunt
abilitate să o deruleze în vederea 
recuperării creanţelor rezultate 
din plata garanţiilor executate la 
cererea finanţatorilor care au 
acordat credite în cadrul
programului.
Astfel, prin reglementarea
posibilităţii repunerii 
beneficiarului în situaţia 
anterioară declarării scadenţei 
anticipate a finanţării garantate, se 
va asigura protejarea bugetului
de stat și a intereselor statului, 
prin limitarea pierderilor și 
cheltuielilor inerente procedurilor
de valorificare a locuințelor 
grevate de ipoteci instituite prin
lege în favoarea statului român și 
finanțatorilor, proporțional cu 
procentul de garantare.
Se propune totodată și repunerea 
creditelor în condițiile inițiale 
(repunerea în monitorizare), ca
urmare a restituirii sumelor
privind valoarea de executare a
garanțiilor către MFP precum și a 
celor necesare acoperirii datoriei
beneficiarului către ANAF, 
respectiv a cheltuielilor
ocazionate de derularea
procedurilor de executare
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conform Codului de procedură 
fiscală.  
La nivelul normelor metodologice
de aplicare a OUG nr.110/2017
vor fi acomodate aspecte tehnice
și procedurale cum ar fi: 
condițiile și termenele în care 
finanțatorii pot aproba repunerea 
beneficiarilor în situația 
anterioară declarării scadenței 
anticipate a finanțării garantate, 
modalitatea de revocare a
deciziilor de aprobare/respingere
a cererilor de plată (fiind necesară 
asigurarea egalității de tratament), 
reintroducerea contractelor de
credit și de garantare în starea de 
monitorizare, refacerea graficului
de eșalonare a ratelor de credit 
după repunerea titularului în 
situația anterioară, de câte ori 
poate solicita repunerea în situația 
anterioară un beneficiar al 
programului, tratamentul
diferențelor de curs valutar, 
neînceperea sau oprirea
procedurii de executare silită 
împotriva beneficiarului, etc.

20. Art. 13. - În termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, Ministerul 
Finanţelor Publice va elabora şi va 
supune aprobării Guvernului 
normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Nemodificat


