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Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 

Nr. 4c-2/582 

 

 Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism 

 

Nr. 4c-33/35 

 

București, 18 octombrie 2022 

PLx 127/2022 

 

 

 

BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor 

măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, 

trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru antreprenoriat şi 

turism, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, prin adresa nr. PLx.127 din 

21 martie 2022, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                   PREȘEDINTE, 

 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                         Claudiu – Iulius – Gavril NĂSUI 

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

simina.mocanu
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea 

sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat şi turism au fost 

sesizate, prin adresa nr. PLx.127 din 21 martie 2022, spre dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 14 martie 2022. 

     La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ, Comisiei  juridice, de 

disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea 

unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii, intenţionându-se utilizarea, de către Ministerul Antreprenoriatului şi 

Turismului, a sumelor rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul 

„Programului Româno-Elveţian pentru IMM-uri”, pentru implementarea 

Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzut în 

Legea nr.346/2004. Implementarea PREIMM a fost finalizată la 30.06.2019, iar 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
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sumele acumulate prin acest program în contul de tranzit deschis la CEC Bank, au 

rămas la dispoziția Guvernului României. Prin prezenta ordonanță, aceste sume se 

fac venit la bugetul de stat și vor fi folosite pentru implementarea, de către Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turismului, a programului de sprijinire a sectorului IMM din 

România, în scopul redresării şi relansării economice a acestora, în contextul crizei 

generate de răspândirea pandemiei COVID-19, asigurând accesul întreprinderilor 

grav afectate de situaţia economică actuală la un nou instrument de finanţare, cu 

impact pozitiv direct asupra capacităţii operaţionale a acestora.. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru antreprenoriat şi turism au 

examinat proiectul de lege în şedinţe separate.   

Comisia pentru antreprenoriat şi turism a examinat iniţiativa legislativă în 

şedinţa din 10 octombrie 2022.  La lucrările comisiei au participat membrii Comisiei 

conform listei de prezență. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința 

din 18 octombrie 2022. La lucrările comisiei au participat deputații conform listei de 

prezență. 

La dezbaterile acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Lucian Rus, Secretar de Stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și 

domnul Mihai Călin Precup, Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea 

unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. 

Amendamentul respins se regăsește în Anexa nr. 2. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

                 PREŞEDINTE,                                                     PREȘEDINTE, 

 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                            Claudiu – Iulius – Gavril NĂSUI 

 

                  SECRETAR,                                                           SECRETAR, 

 

        Iulius – Marian FIRCZAK                                           Florin MIRCEA 

                                      
                       
Şef serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                     
Giorgiana Ene                                                                                                                                                  

Consilier,                                                                                                                                             Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Simina Alexandra Mocanu                                                                                                               Monica Gabriela Tudor                                                                                              
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  Anexa nr. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.9/2022 
Text Senat 

Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

1.   Titlul Legii 

 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.9/2022 

pentru stabilirea unor măsuri 

bugetare în vederea sprijinirii 

sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Nemodificat   

2.   Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.9 din 16 

februarie 2022 pentru stabilirea 

unor măsuri bugetare în vederea 

sprijinirii sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.162 din 17 februarie 

2022. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.9 din 16 

februarie 2022 pentru stabilirea 

unor măsuri bugetare în vederea 

sprijinirii sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.162 din 17 februarie 

2022, cu următoarea modificare: 

 

Comisia pentru antreprenoriat și 

turism 

Pentru respectarea exigențelor 

impuse de normele de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.9/2022 
Text Senat 

Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

3.  Titlul Ordonanței 

 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ 

a Guvernului nr.9/2022 din 16 

februarie pentru stabilirea unor 

măsuri bugetare în vederea 

sprijinirii sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Nemodificat Nemodificat  

4.  Art. 1  
 

(1) Sumele rambursate de 

beneficiarii creditelor acordate în 

cadrul programului instituit în 

baza Hotărârii Guvernului 

nr. 1.065/2010 pentru 

aprobarea Acordului-cadru dintre 

Guvernul României şi Consiliul 

Federal Elveţian privind 

implementarea Programului de 

cooperare elveţiano-român vizând 

reducerea disparităţilor economice 

şi sociale în cadrul Uniunii 

Europene extinse, semnat la Berna 

la 7 septembrie 2010, finanţat în 

baza Acordului de Proiect dintre 

Elveţia, reprezentată de 

Secretariatul de Stat pentru 

Afaceri Economice (SECO), şi 

Guvernul României, reprezentat 

de Ministerul Finanţelor Publice, 

Nemodificat Nemodificat  

https://idrept.ro/00135647.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
https://idrept.ro/00135648.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.9/2022 
Text Senat 

Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

în calitate de Unitate Naţională de 

Coordonare (UNC), şi de 

Ministerul Economiei, prin 

Departamentul pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii, 

mediu de afaceri şi turism, în 

calitate de Organism Intermediar 

(OI), semnat la 16 ianuarie 2014, 

aflate la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă în 

contul de tranzit al Ministerului 

Antreprenoriatului şi Turismului 

deschis la CEC Bank, se fac venit 

la bugetul de stat, la o poziţie 

distinctă de venituri. 

 

(2) Se autorizează Ministerul 

Finanţelor, la propunerea 

Ministerului Antreprenoriatului şi 

Turismului, să majoreze veniturile 

bugetului de stat la o poziţie 

distinctă, precum şi creditele de 

angajament şi creditele bugetare 

prevăzute în bugetul acestuia la o 

poziţie distinctă de transferuri în 

cadrul titlului 55 "Alte 

transferuri" cu sumele virate 

potrivit alin. (1). 

 

(3) Sumele virate potrivit alin. (1) 
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Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.9/2022 
Text Senat 

Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

se utilizează de către Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turismului 

pentru implementarea 

programului de accelerare a 

dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii prevăzut la art. 251 lit. k2) 

din Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 

(4) Se autorizează Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turismului 

să detalieze influenţele aprobate 

potrivit alin. (2) în buget şi în 

anexele la acesta şi să le comunice 

Ministerului Finanţelor, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la 

majorarea veniturilor bugetare. 

 

(5) Pentru punerea în aplicare a 

alin. (4) se abilitează Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turismului 

să introducă "Programul de 

accelerare a dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii" în 

anexa nr. 3/60/27 la Legea 

bugetului de stat pe anul 2022 

nr. 317/2021. 

https://idrept.ro/00075875.htm
https://idrept.ro/00227433.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.9/2022 
Text Senat 

Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

 

(6) Până la data de 22 decembrie a 

anului bugetar, sumele rămase 

neutilizate determinate ca 

diferenţă între veniturile încasate 

potrivit alin. (1) şi plăţile 

efectuate se virează de către 

Ministerul Antreprenoriatului şi 

Turismului din contul de venituri 

ale bugetului de stat în care au 

fost încasate într-un cont de 

disponibil deschis pe numele 

acestuia la Trezoreria Statului. 

 

(7) Sumele virate în contul 

prevăzut la alin. (6) se transferă în 

primele 5 zile lucrătoare ale 

anului următor de către Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turismului 

în contul de venituri ale bugetului 

de stat prevăzut la alin. (1), 

urmând procedura prevăzută la 

alin. (2)-(4), şi se utilizează în 

anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

5.  Art. 2  

 

Anual, până la data de 31 martie, 

soldul contului de tranzit deschis 

pe numele Ministerului 

Antreprenoriatului şi Turismului 

Nemodificat 

 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.9/2022 
Text Senat 

Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

la CEC Bank - S.A. pentru 

rambursarea creditelor acordate în 

cadrul "Programului româno-

elveţian pentru întreprinderile 

mici şi mijlocii" se virează la 

bugetul de stat, în contul de 

venituri prevăzut la art. 1 alin. (1), 

şi urmează procedura de la art. 1. 

6.  Art. 3  

 

 

 

În termen de 60 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, prin ordin 

al ministrului antreprenoriatului şi 

turismului se aprobă schema de 

ajutor de minimis aferentă 

programului prevăzut la art. 1 

alin. (3). 

Nemodificat 1. Articolul 3 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

Art. 3  

În termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a legii de 

aprobare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, prin ordin al ministrului 

antreprenoriatului şi turismului se 

aprobă schema de ajutor de 

minimis aferentă programului 

prevăzut la art. 1 alin. (3). 

 

Comisia pentru antreprenoriat și 

turism 
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr 

crt. 

 

Text Lege în vigoare 

 

Amendamente propuse 

Motivație 

1. pentru susținere 

2.pentru respingere 

Camera decizională 

1.   

 

 

 

Art.1 (3) Sumele virate potrivit 

alin. (1) se utilizează de către 

Ministerul Antreprenoriatului şi 

Turismului pentru implementarea 

programului de accelerare a 

dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii prevăzut la art. 251 lit. k2) 

din Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 

1. La articolul 1, alineatul 3 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(3) Sumele virate potrivit alin. (1) 

se utilizează de către Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turismului 

pentru implementarea programului 

de accelerare a dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

prevăzut la art. 251 lit. k2) din 

Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările 

ulterioare și art 10 din legea 219 

/2015 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

Dep.Oana Țoiu-USR 

1. Dat fiind faptul că întreprinderile 

sociale de inserție sunt excluse din 

liniile de finanțare și sprijin ale 

ministerului antreprenoriatului deși 

are prin legea economiei sociale 

responsabilități de spriin, propunem 

includerea întreprinderilor sociale 

de inserție deoarece în perioada de 

presiune crescută asupra costurilor 

operaționale ale acestora este 

necesar sprijinul lor pentru a 

supraviețui și a susține includerea 

în muncă a grupurilor vulnerabile, 

cu atât mai mult cu cât România se 

confruntă cu o criză de resurse 

umane. Menționăm în acest context 

că programul este finanțat în baza 

parteneritului româno-elvețian care 

are ca obiectiv și dezvoltarea 

economiei sociale. 

 

2. respins la vot 

 

Camera Deputaților 

 

https://idrept.ro/00075875.htm
https://idrept.ro/00075875.htm

