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         PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

        CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru politică economică, 

           reformă şi privatizare 

 

                 Nr. 4c-1/141/2021 

                 Nr. PL-x 146/2021 

 
         Bucureşti, 31.10.2022  

 

 

 

                         Domnului deputat Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

                         Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
                

                          Domnului deputat Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI                  

                          Preşedintele Comisiei pentru antreprenoriat și turism 

 

                           

 

                Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare împreună cu  

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci, respectiv, Comisia pentru antreprenoriat și 

turism au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, transmis cu adresa nr. PL-x 146 din 

12 aprilie 2021, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

sub nr. 4c-1/141 din 13 aprilie 2021, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

dezbătut, din nou, această iniţiativă legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2022 şi au 

întocmit raportul preliminar pe care îl înaintăm, alăturat.  

 

 

PREŞEDINTE 

 

  Costel Neculai DUNAVA 
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                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                                           CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru politică economică, 

           reformă şi privatizare 

 

                                                                           Nr. 4c-1/141/2021 

                                                                           Nr. PL-x 146/2021 

 
                                                                     Bucureşti, 31.10.2022  

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R     

asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 

 

 

               În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare împreună cu Comisia pentru 

buget, finanțe şi bănci, respectiv, Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură 

de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, transmis cu adresa                         

nr. PL-x 146 din 12 aprilie 2021, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub  nr. 4c-1/141 din     

13 aprilie 2021. 
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      În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 6 aprilie 2021, în condițiile      

art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil proiectului de lege, cu observații şi propuneri, transmis cu adresa nr. 89 

din 8 martie 2021.  

Consiliul Economic și Social a transmis cu adresa nr. 2245 din  5 martie 2021, punctele de vedere cu privire la inițiativa 

legislativă.  

 Conform adresei nr. 4c-5/414 din 26 aprilie 2021, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice a avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamente admise. 

Conform adresei nr. 4c-13/314 din 28 aprilie 2021, Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020. 

 Principalele modificări cuprinse în proiectul de lege sunt:  

- aprobarea Subprogramului AGRO IMM INVEST, cu scopul susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar;   

- suplimentar sprijinului financiar acordat în cadrul programului IMM INVEST, format din acoperirea integrală a 

comisioanelor de risc şi de administrare a dobânzilor, la creditul garantat pentru o perioada de 8 luni, prin subprogramul             

AGRO IMM INVEST va fi acordat un grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia 

încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi 

acvaculturii, sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse 

agricole, respectiv, 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar;  
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- pentru creditele de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi 

sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de 

graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe 

an; pentru celelalte credite de investiţii, durata de graţie maximă ce poate fi acordată este de 18 luni; 

- extinderea categoriei beneficiarilor eligibili în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, prin includerea fermierilor 

definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr.1307/2013, extinderea domeniilor eligibile, respectiv: activităţi auxiliare 

intermedierilor financiare; activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurare; activităţi de tranzacţii imobiliare realizate de către 

agenţii imobiliare;  

- fabricarea băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104,       

CAEN 1105 şi CAEN 1106; activităţi de protecţie şi gardă şi activităţi de servicii privind sistemele de securizare, pentru programul 

IMM INVEST plafonul de garanţii aferent anului 2021 este de  15 miliarde lei din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST 

plafonul de garanţii este de 1 miliard lei, creşterea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de 1.832 milioane lei, aproximativ 

376,3 milioane euro în vederea includerii grantului de 10% ce va fi acordat în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST;  

- prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 58,987 de beneficiari, atât 

pentru programul IMM INVEST, cât şi pentru subprogramul AGRO IMM INVEST;  

- contractele de garantare şi acordurile de finanţare aferente garanţiilor emise în anul 2020 şi semnate de FNGCIMM 

anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, însă semnate de instituţia de credit şi beneficiarul Programului IMM INVEST, după 

intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, sunt considerate valabil încheiate, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale de la 

data semnării acestora de către FNGCIMM, dispoziţiile prezentului proiect de act normativ se aplică şi solicitărilor de acordare 

depuse până la data de 31 decembrie 2020 şi aflate în curs de soluţionare. 

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 

cu adresa nr. 3307/NS din 26 aprilie 2021, punctul de vedere înaintat de Ministerul Finanțelor. 

              În data de  24 octombrie 2022, am primit din partea Comisiei  pentru antreprenoriat și turism un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 

şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea 
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Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, cu amendamente admise și respinse. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au examinat, din nou, inițiativa legislativă în 

ședința din 31 octombrie 2022. 

       Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat la dezbateri  

13 deputaţi. 

               În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci, respectiv, Comisiei 

pentru antreprenoriat și turism un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului             

nr. 42/2020,cu amendamente admise, prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente respinse, prevăzute în anexa nr. 2, ce fac 

parte integrantă din prezentul raport preliminar.  

                 În raport cu obiectul şi conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                             PREŞEDINTE                                                              SECRETAR                    
  

                    Costel Neculai DUNAVA                                                           Attila KELEMEN                                              

 
 

 
                                                                                                                                                                                                   Şef serviciu 

                                                                                                               Lidia-Graziella Segărceanu     
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    Consilier parlamentar 

                                                                                                                Alina Cristina Hodivoianu 
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                  Anexa nr.1 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 

 

Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.  --------------------- -------------------- LEGE 

privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 16/2021 

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

110/2017 privind Programul 

de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie - 

IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru modificarea 

şi completarea Schemei de 

ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei 

economice generate de 

pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 42/2020 

 

Nemodificat.  

2.  ----------------- ---------------------------- Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 16 din 10 martie 

2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 16 din                   

10 martie 2021 pentru 

modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a 
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici 

şi mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă 

medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-

19, aprobată prin art. II din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 42/2020, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 252 din 

12 martie 2021, cu următoarele 

modificări: 

Guvernului nr. 110/2017 

privind Programul de 

susținere a întreprinderilor 

mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piață medie - 

IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum și pentru 

modificarea și completarea 

Schemei de ajutor de stat 

pentru susținerea activității 

IMM-urilor în contextul 

crizei economice generate 

de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 42/2020, 

publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I, nr. 252 din 12 martie 

2021. 
 

Autori: Comisia pentru 

antreprenoriat și turism și 

Comisia pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare 

 

3.  ---------------------------- Ordonanța de urgență nr. 16/2021 

pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie – IMM 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 

42/2020 

4.  .......................................... Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I,                    nr. 1.029 din 

27 decembrie 2017, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 209/2018, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

Nemodificat. Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ........................................... 1. La articolul 1, după alineatul 

(1) se introduc două noi alineate, 

alineatele (11) şi (12), cu 

următorul cuprins: 

,,(11) În cadrul programului 

prevăzut la alin. (1) se aprobă 

Subprogramul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, din 

Nemodificat. Nemodificat. 
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului alimentar 

AGRO IMM INVEST, care are ca 

obiectiv acordarea de facilităţi de 

garantare de către stat în mod 

transparent şi nediscriminatoriu 

pentru creditele acordate 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, din 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului 

alimentar, de către instituţiile de 

credit. 

(12) Subprogramul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie din 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului alimentar 

AGRO IMM INVEST constă în 

acordarea de garanţii de stat în 

favoarea fiecărui beneficiar 

participant în program care solicită 

finanţare pentru nevoile curente de 

lucru sau pentru realizarea de 

investiţii, cu respectarea 

condiţiilor prevăzute la pct. II.2 

art. 3 alin. (3) şi (4) din Schema de 

ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii                                  IMM-

urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată prin art. II 

din Ordonanţa de urgenţă a 
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

Guvernului nr. 42/2020, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu modificările 

şi completările ulterioare. Grantul 

acordat întreprinderilor mici şi 

mijlocii, întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, 

precum şi fermierilor din 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului alimentar 

include şi o componentă 

nerambursabilă de maximum 10% 

din valoarea finanţării garantate, 

cu condiţia încadrării în plafonul 

de 120.000 euro pentru fiecare 

întreprindere care îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul pescuitului 

şi acvaculturii, 100.000 euro 

pentru fiecare întreprindere care 

îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul producţiei primare de 

produse agricole, respectiv 

800.000 euro pentru fiecare 

întreprindere care îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul alimentar."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

 

Art. 1. ............... 

(31) Pentru creditele prevăzute la 

art. 1 alin. (3)                                    lit. 

a), Ministerul Finanţelor Publice 

subvenţionează dobânzile 

aferente creditelor/liniilor de 

credit pentru finanţarea 

capitalului de lucru şi a creditelor 

2. La articolul 1, alineatul (31) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

,,(31) Pentru creditele prevăzute la 

alin. (3) lit. a), Ministerul 

Finanţelor subvenţionează 

dobânzile aferente 

creditelor/liniilor de credit pentru 

finanţarea capitalului de lucru şi a 

creditelor pentru investiţii în 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

pentru investiţii în procent de 

100% din bugetul Ministerul 

Finanţelor Publice – Acţiuni 

Generale, de la titlul 55 «Alte 

transferuri», alineatul 55.01.46 

«Transferuri către întreprinderi în 

cadrul schemelor de ajutor de 

stat», în cadrul unei scheme de 

ajutor de stat/de minimis asociate 

acestui program. 

(Text OUG nr. 29/2020) 

 

procent de 100% din bugetul 

Ministerul Finanţelor – Acţiuni 

Generale, de la titlul 55 «Alte 

transferuri» alineatul 55.01.46 

«Transferuri către întreprinderi în 

cadrul schemelor de ajutor de 

stat», în cadrul unei scheme de 

ajutor de stat asociate acestui 

program." 

7.  ..................................... 3. La articolul 1, după alineatul 

(32) se introduce un nou alineat, 

alineatul (32.a), cu următorul 

cuprins: 

,,(32.a) Pentru creditele prevăzute 

la alin. (3) lit. a) şi b), destinate 

beneficiarilor care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul 

agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului alimentar 

şi care aplică în cadrul 

Subprogramului de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie din 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului alimentar 

AGRO IMM INVEST, Ministerul 

Finanţelor subvenţionează 

valoarea comisionului de risc, a 

comisionului de administrare şi 

dobânzile în procent de 100%, 

precum şi componenta 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

nerambursabilă în valoare de 

maximum 10% aplicată la 

valoarea finanţării garantate, din 

bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Finanţelor – Acţiuni 

Generale, de la titlul 55 «Alte 

transferuri» alineatul 55.01.46 

«Transferuri către întreprinderi în 

cadrul schemelor de ajutor de 

stat», în cadrul unei scheme de 

ajutor de stat asociate acestui 

program." 

 

8.  ....................................... 4. La articolul 1, după alineatul 

(34) se introduc două noi 

alineate, alineatele (35) şi (36), cu 

următorul cuprins: 

,,(35) În cazul creditelor de 

investiţii acordate beneficiarilor 

eligibili din domeniul agriculturii, 

pescuitului, acvaculturii şi 

sectorului alimentar, la începutul 

perioadei de creditare, instituţiile 

de credit pot acorda, la solicitarea 

beneficiarilor, o perioadă de graţie 

de maximum 24 de luni pentru 

rambursarea principalului, iar 

rambursarea creditelor se 

efectuează în cel puţin două rate pe 

an. 

(36) În cazul creditelor de investiţii 

acordate beneficiarilor eligibili din 

celelalte domenii de activitate, cu 

excepţia celor prevăzute la alin. 

(35), instituţiile de credit pot 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

acorda, la începutul perioadei de 

creditare, la solicitarea 

beneficiarilor, o perioadă de graţie 

de maximum 18 luni pentru 

rambursarea principalului."  
9.  .............................. 5. După articolul 1 se introduce 

un nou articol, articolul 11, cu 

următorul cuprins: 

,,Art. 11 – Celelalte prevederi ale 

Programului de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie – IMM 

INVEST ROMÂNIA şi ale 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 42/2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu modificările 

şi completările ulterioare, se aplică 

în mod corespunzător creditelor de 

investiţii/creditelor/liniilor de 

credit pentru finanţarea capitalului 

de lucru acordate în cadrul 

Subprogramului de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, din 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului alimentar 

AGRO IMM INVEST." 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

10.  Art. 2........ 

 

 

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, cu modificările 

ulterioare, 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. 

6. La articolul 2, literele a) şi k) 

se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

,,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, cu modificările 

ulterioare, 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, fermierii 

definiţi conform art. 4 din 

Regulamentul (UE) 

nr. 1.307/2013 al Parlamentului 

1. La articolul I punctul 6, 

litera a) a articolului 2 va avea 

următorul cuprins: 

,,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, Legea nr. 36/1991 

privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în 

agricultură, 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, cu modificările 

ulterioare, Legea nr. 566/2004 a 

cooperaţiei agricole, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sau Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 

pentru stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării 

 

 

 

Se elimină. 

 

Autori: Comisia pentru 

antreprenoriat și turism și 

Comisia pentru politică 

economică, reformă și 

privatizare  
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crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, sau, după caz, 

îndeplineşte condiţiile de 

încadrare în categoria 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, 

inclusiv profesioniştii aşa cum 

sunt reglementaţi de art. 3                

alin. (2) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, şi de formele de 

organizare a profesiilor liberale; 

 

 

(Text Legea nr. 75/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor 

norme privind plăţile directe 

acordate fermierilor prin scheme 

de sprijin în cadrul politicii 

agricole comune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 637/2008 al Consiliului şi al 

Regulamentului (CE) 

nr. 73/2009 al Consiliului ale 

căror exploataţii se situează pe 

teritoriul României, care 

desfăşoară activităţi economice 

şi/sau agricole şi îndeplineşte 

condiţiile de încadrare în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

prevăzute de Legea 

nr. 346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sau, după caz, 

îndeplineşte condiţiile de 

încadrare în categoria 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, 

inclusiv profesioniştii aşa cum 

sunt reglementaţi la art. 3                    

alin. (2) din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările 

ulterioare, şi de formele de 

organizare a profesiilor liberale; 

 

 

microîntreprinderilor de către 

întreprinzătorii debutanţi în 

afaceri, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 301/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, după caz, fermierii 

definiţi conform art. 4 din 

Regulamentul (UE)                   nr. 

1307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din                        

17 decembrie 2013 de stabilire a 

unor norme privind plăţile 

directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul 

politicii agricole comune şi de 

abrogare a Regulamentului (CE)                

nr. 637/2008 al Consiliului şi al 

Regulamentului (CE)          nr. 

73/2009 al Consiliului ale căror 

exploataţii se situează pe 

teritoriul României care 

desfaşoară activităţi economice 

şi/sau agricole şi îndeplineşte 

condiţiile de încadrare în 

categoria întreprinderilor mici şi 

mijlocii prevăzute de Legea nr. 

346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, sau, după caz, 

îndeplineşte condiţiile de 

încadrare în categoria 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, 
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(autorul 

amendamentului) 
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amendamentelor 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................... 

k) comisionul de administrare – 

sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. 

pentru remunerarea activităţii de 

analiză, acordare, monitorizare şi 

administrare a garanţiilor, al cărei 

nivel se stabileşte anual prin ordin 

al ministrului finanţelor publice şi 

se suportă din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerul Finanţelor 

Publice – Acţiuni Generale în 

cadrul schemei de ajutor de 

stat/de minimis asociate acestui 

program. După încetarea schemei 

de ajutor de stat/de minimis, 

comisionul de administrare se 

datorează F.N.G.C.I.M.M. de 

către beneficiarul programului; 

(Text OUG nr. 48/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inclusiv profesioniştii aşa cum 

sunt reglementaţi de art. 3              

alin. (2) din Legea           nr. 

287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi de 

formele de organizare a 

profesiilor liberale;” 

 

 

Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat. 

11.  Art. 3. – (1) Beneficiarul este 

eligibil în cadrul programului 

7. La articolul 3 alineatul (1), 

literele a), d) şi g) se modifică şi 

Nemodificat. Nemodificat.  
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(autorul 

amendamentului) 
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dacă îndeplineşte cumulativ 

următoarele criterii: 

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 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 

vor avea următorul cuprins: 

 

,,a) nu este în dificultate 

financiară în sensul prevederilor 

art. 2 pct. 18 din Regulamentul 

(UE) nr. 651/2014 al Comisiei 

din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piaţa internă în 

aplicarea articolelor                  107 

şi 108 din Tratatul de 

funcţionare al Uniunii 

Europene. 
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(autorul 
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amendamentelor 

propuse 

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, 

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; 

(Text OUG nr. 110/2017) 

.................................................... 

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 anterioare datei 

solicitării garanţiei de stat în baza 

de date a Centralei Incidentelor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

d) nu se află în interdicţie de a 

emite cecuri şi nu figurează cu 

incidente majore cu bilete la ordin 

în ultimele 6 luni anterioare datei 

solicitării garanţiei de stat în baza 

de date a Centralei Incidentelor de 

Plăţi, denumită în 
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amendamentului) 
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Plăţi, denumită în continuare 

C.I.P.; 

(Text Legea nr. 75/2020) 

 

 

 

 

 

.................................................... 

g) sunt eligibile conform 

reglementărilor Băncii Naţionale 

a României; 

(Text Legea nr. 75/2020) 

 

continuare C.I.P., cu excepţia 

incidentelor bancare majore cu 

privire la bilete la ordin şi/sau 

cecuri executate, începând cu 

data de 16 martie 2020, pe 

perioada stării de urgenţă, stării 

de alertă şi o lună după 

încetarea acestora; 

....................................................... 

g) este eligibil conform 

reglementărilor interne ale 

instituţiei de credit;" 

12.  Art. 3...................................... 

 

 

(3) Nu sunt eligibile pentru 

acordarea de garanţii în cadrul 

programului întreprinderile mici 

şi mijlocii din sectoarele/ 

domeniile: intermedieri 

financiare, cu excepţia 

activităţilor auxiliare 

intermedierilor financiare, 

asigurări, cu excepţia activităţilor 

agenţilor şi brokerilor de 

asigurare, tranzacţii imobiliare, 

cu excepţia activităţilor de 

tranzacţii imobiliare realizate de 

către agenţiile imobiliare, 

activităţi de jocuri de noroc şi 

pariuri, producţie sau 

comercializare de armament, 

muniţii, explozibili, tutun, alcool, 

8. La articolul 3, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

,,(3) Nu sunt eligibile pentru 

acordarea de garanţii activităţile 

finanţate din sectoarele/domeniile: 

intermedieri financiare, cu 

excepţia activităţilor auxiliare 

intermedierilor financiare, 

asigurări, cu excepţia 

activităţilor agenţilor şi 

brokerilor de asigurare, 

tranzacţii imobiliare, cu excepţia 

activităţilor de tranzacţii 

imobiliare realizate de către 

agenţiile imobiliare, activităţi de 

jocuri de noroc şi pariuri, 

producţie sau comercializare de 

armament, muniţii, explozibili, 

tutun, alcool, cu excepţia fabricării 

băuturilor alcoolice nedistilate şi a 

2. La articolul I punctul 8, 

alineatul (3) al articolului 3 va 

avea următorul cuprins: 

„(3) Nu sunt eligibile pentru 

acordarea de garanţii activităţile 

finanţate din 

sectoarele/domeniile: 

intermedieri financiare, 

asigurări, tranzacţii imobiliare, 

activităţi de jocuri de noroc şi 

pariuri, producţie sau 

comercializare de armament, 

muniţii, explozibil, tutun, 

alcool, cu excepţia fabricării 

băuturilor alcoolice nedistilate 

şi a băuturilor pe bază de alcool 

CAEN 1102, CAEN 1103, 

CAEN 1104, CAEN 1105 şi 

CAEN 1106, substanţe aflate 

sub control naţional, plante, 

substanţe şi preparate 

 

Se elimină. 

 

Autori: Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și 

servicii specifice, Comisia 

pentru politică economică, 

reformă și privatizare și 

Comisia pentru 

antreprenoriat și turism 
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amendamentului) 

Motivarea 
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substanţe aflate sub control 

naţional, plante, substanţe şi 

preparate stupefiante şi 

psihotrope, activităţi de închiriere 

şi leasing, activităţi de investigare 

şi protecţie, cu excepţia activităţii 

de protecţie şi gardă şi activităţii 

de servicii privind sistemele de 

securizare. 

(Text Legea nr. 75/2020) 

 

băuturilor pe bază de alcool 

CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 

1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106, 

substanţe aflate sub control 

naţional, plante, substanţe şi 

preparate stupefiante şi 

psihotrope, activităţi de închiriere 

şi leasing, activităţi de investigare 

şi protecţie, cu excepţia activităţii 

de protecţie şi gardă şi activităţii 

de servicii privind sistemele de 

securizare." 

stupefiante şi psihotrope, 

activităţi de închiriere şi leasing, 

activităţi de investigare şi 

protecţie, cu excepţia activităţii 

de protecţie şi gardă şi activităţii 

de servicii privind sistemele de 

securizare.” 

13.  Art. 5.............................. 

 

 

Art. 5. – (3) Schema de ajutor de 

stat/de minimis prevăzută la art. 1 

alin. (31) şi (32) se implementează 

de către Ministerul Finanţelor 

Publice în calitate de furnizor şi 

administrator al acestei scheme, 

prin intermediul FNGCIMM, în 

conformitate cu atribuţiile ce îi 

revin prin Hotărârea Guvernului 

nr. 34/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului 

Finanţelor Publice, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, şi în conformitate cu 

legislaţia în materie de ajutor de 

stat. 

 

(Text OUG nr. 29/2020) 

9. La articolul 5, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

,,(3) Schema de ajutor de stat 

prevăzută la art. 1 alin. (31) şi (32) 

se implementează de către 

Ministerul Finanţelor în calitate de 

furnizor şi administrator al acestei 

scheme, prin intermediul 

F.N.G.C.I.M.M., în conformitate 

cu atribuţiile ce îi revin prin 

Hotărârea Guvernului 

nr. 34/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului 

Finanţelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi în 

conformitate cu legislaţia în 

materie de ajutor de stat." 

Nemodificat. Nemodificat.  

14.  Art. 8............................ 

 

10. La articolul 8, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Art. 8. – (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. 

(Text OUG nr. 110/2017) 

 

cuprins: 

,,(5) Ipotecile imobiliare şi/sau 

mobiliare prevăzute la alin. (2) şi 

(3) se înscriu în cartea funciară a 

imobilelor şi/sau în Registrul 

Naţional de Publicitate 

Mobiliară, respectiv în registrele 

de evidenţă şi publicitate 

asimilate, după caz, în baza 

contractului de garantare. 

Operaţiunile de înscriere, 

modificare, reînnoire şi radiere se 

efectuează de către instituţia de 

credit." 

15.  ......................................... Art. II. – Schema de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii                    

IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată prin art. II 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 42/2020, publicată 

în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 75/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 

  

Nemodificat. Nemodificat.  

16.   

 

 

1. La articolul 1, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

Art. 1. – (1) Obiectivul prezentei 

scheme de ajutor de stat îl 

reprezintă susţinerea IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID 19. 

 

(Text OUG nr. 42/2020) 

,,Art. 1. – (1) Obiectivul prezentei 

scheme de ajutor de stat îl 

reprezintă susţinerea 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

şi a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie în 

contextul crizei economice 

generate de pandemia de COVID-

19 în cadrul Programului de 

susţinere a întreprinderilor mici 

şi mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă 

medie – IMM INVEST 

ROMÂNIA, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 209/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum 

şi întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a fermierilor definiţi 

conform prevederilor art. 4 din 

Regulamentul (UE) 

nr. 1.307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din                    

17 decembrie 2013 de stabilire a 

unor norme privind plăţile 

directe acordate fermierilor 

prin scheme de sprijin în cadrul 

politicii agricole comune şi de 

abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 637/2008 al Consiliului 

şi a Regulamentului (CE) 

nr. 73/2009 al Consiliului, din 
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

domeniul agriculturii, 

pescuitului, acvaculturii şi 

sectorului alimentar în cadrul 

Subprogramului AGRO IMM 

Invest."  
17.   

 

Art. 2. .......................... 

 (6) Durata garanţiilor acordate 

conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, nu poate depăşi                  

6 ani. 

 

(Text OUG nr. 42/2020) 

2. La articolul 2, alineatul (6) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

,,(6) Durata garanţiilor acordate 

conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 209/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, nu poate 

depăşi 6 ani pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii şi 

întreprinderile mici cu 

capitalizare de piaţă medie din 

cadrul Programului IMM 

INVEST România."  

Nemodificat. Nemodificat.  

18.  .......................................... 3. La articolul 2, după alineatul 

(6) se introduce un nou alineat, 

alineatul (61), cu următorul 

cuprins: 

,,(61) Pentru Subprogramul AGRO 

IMM INVEST se aplică 

prevederile alin. (1)–(6), iar în 

cazul creditelor de investiţii 

acordate beneficiarilor din 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului 

alimentar, instituţiile de credit 

acordă, la solicitarea 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

beneficiarului subprogramului, o 

perioadă de graţie de maximum 24 

de luni pentru rambursarea 

principalului, iar rambursarea 

creditelor se efectuează în cel 

puţin 2 rate pe an." 

  
19.  ............................................ 4. La articolul 2, după alineatul 

(7) se introduce un nou alineat, 

alineatul (71), cu următorul 

cuprins: 

,,(71) Pentru beneficiarii ce se 

încadrează în categoria 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie se 

percep comisioane de risc, la 

nivelul celor aferente 

întreprinderilor mari, cu 

respectarea paragrafului 25 lit. a) 

din Comunicarea CE – Cadru 

temporar pentru măsuri de ajutor 

de stat de sprijin a economiei în 

contextul actualei epidemii de 

COVID-19 (2020/C91I/01), 

publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene din                   20 

martie 2020." 

  

Nemodificat. Nemodificat.  

20.   

 

 

Art. 3. – (1) Întreprinderile mici 

şi mijlocii şi întreprinderile mici 

cu capitalizare de piaţă medie 

din cadrul Programului IMM 

5. La articolul 3, alineatele (1) şi 

(2) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

,,Art. 3. – (1) Întreprinderile mici 

şi mijlocii şi întreprinderile mici 

cu capitalizare de piaţă medie 

din cadrul Programului IMM 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

INVEST ROMÂNIA, precum şi 

IMM-urile ce activează în 

sectorul alimentar din cadrul 

Subprogramului AGRO IMM 

INVEST care au contractat 

credite/linii de credit garantate 

conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 209/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

beneficiază de un grant în limita 

cumulului rezultat dintre valoarea 

comisionului de risc, a 

comisionului de administrare, 

aferente garanţiei acordate, şi a 

dobânzilor aferente 

creditelor/liniilor de credite, dar 

nu mai mult de echivalentul în lei 

a 2.300.000 euro per 

întreprindere. 

 

(Text OUG nr. 142/2021) 

 

 

 

(2) Cursul de schimb euro/leu 

pentru calcularea plafonului 

maxim de 800.000 euro este 

cursul Băncii Naţionale a 

României valabil la data emiterii 

acordului de finanţare. 

(Text OUG nr. 42/2020) 

INVEST ROMÂNIA, precum şi 

IMM-urile ce activează în 

sectorul alimentar din cadrul 

Subprogramului AGRO IMM 

INVEST care au contractat 

credite/linii de credit garantate 

conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 209/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

beneficiază de un grant în limita 

cumulului rezultat dintre valoarea 

comisionului de risc, a 

comisionului de administrare, 

aferente garanţiei acordate, şi a 

dobânzilor aferente 

creditelor/liniilor de credite, dar 

nu mai mult de echivalentul în lei 

a 800.000  euro per întreprindere. 

 

 

 

 

 

 

(2) Cursul de schimb euro/leu 

pentru calcularea plafonului 

maxim este cursul Băncii 

Naţionale a României valabil la 

data emiterii acordului de 

finanţare." 
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

21.  ........................................... 6. La articolul 3, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

,,(11) Grantul acordat 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie din 

domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului alimentar 

prin Subprogramul AGRO IMM 

INVEST include şi o componentă 

nerambursabilă de maximum 10% 

din valoarea finanţării, cu condiţia 

încadrării în plafonul de 120.000 

euro pentru fiecare întreprindere 

care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul pescuitului şi acvaculturii 

sau 100.000 euro pentru fiecare 

întreprindere care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul producţiei 

primare de produse agricole, 

respectiv 800.000 de euro pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii din 

sectorul alimentar." 

  

Nemodificat. Nemodificat. 

 

 

 

22.   

 

 

Art. 5. – (3) Bugetul schemei de 

ajutor de stat este 1.106 milioane 

lei, echivalentul în lei a 

aproximativ 228,42 milioane 

euro, pentru măsurile de finanţare 

7. La articolul 5, alineatele (3), 

(4) şi (5) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

,,(3) Bugetul schemei de ajutor de 

stat este 1.832 milioane lei, 

echivalentul în lei a aproximativ 

376.3 milioane euro, pentru 

măsurile de finanţare prevăzute la 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

prevăzute la capitolul II.2. 

(Text OUG nr. 143/2020) 

 

(4) Pentru anul 2020, plafonul 

total al garanţiilor care pot fi 

acordate în cadrul programului 

este de 20.000.000.000 lei. 

(Text OUG nr. 143/2020) 

 

 

 

(5) Prin implementarea schemei 

se estimează acordarea de ajutor 

de stat unui număr de maximum 

48.726 de beneficiari. 

(Text OUG nr. 142/2021) 

capitolul II.2. 

 

 

(4) Pentru anul 2021, plafonul 

total al garanţiilor care pot fi 

acordate în cadrul programului 

este de 15.000.000.000 lei din 

care pentru Subprogramul 

AGRO IMM INVEST plafonul 

este de 1.000.000.000 lei. 

 

(5) Prin implementarea schemei se 

estimează acordarea de ajutor de 

stat unui număr de maximum 

58.987 de beneficiari." 

 

23.  ............................. 8. La articolul 5, după alineatul 

(2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 

,,(21) Ajutorul de stat sub forma 

componentei nerambursabile 

pentru Subprogramul AGRO 

IMM INVEST se suportă din 

bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Finanţelor – Acţiuni 

Generale şi se virează în termen de 

1 an în contul FNGCIMM, pe baza 

situaţiilor centralizatoare privind 

documentele justificative pentru 

creditele/liniile de credit pentru 

capital de lucru şi pe baza 

situaţiilor centralizatoare privind 

situaţia lucrărilor executate pentru 

creditele de investiţii transmise de 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

instituţiile de credit pe propria 

răspundere." 

24.   

 

Art. 6. – Procedura de acordare a 

garanţiilor de stat în proporţie de 

cel mult 80% sau 90% aferente 

creditelor, a grantului de la art. 3 

şi plata ajutoarelor de stat sub 

formă de grant se aprobă 

Hotărârea Guvernului pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017 

privind programul de susţinere 

a întreprinderilor mici şi 

mijlocii – IMM INVEST 

România. 

 

(Text OUG nr. 42/2020) 

 

 

 

 

 

 

9. Articolul 6 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

,,Art. 6 – Procedura de acordare a 

garanţiilor de stat, a grantului şi 

plata ajutoarelor de stat este 

prevăzută în hotărârea 

Guvernului pentru aprobarea 

Normelor metodologice de 

aplicare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă a Guvernului." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemodificat. Nemodificat.  

25.   

 

 

Art. 8. – (1) Monitorizarea şi 

controlul întreprinderilor 

beneficiare în cadrul prezentei 

scheme de ajutor de stat se fac în 

mod transparent, 

10. La articolul 8, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

,,Art. 8 – (1) Monitorizarea şi 

controlul întreprinderilor 

beneficiare în cadrul prezentei 

scheme de ajutor de stat se fac în 

mod transparent, 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

nediscriminatoriu, prin publicarea 

lunară a înscrierilor şi 

beneficiarilor schemei de ajutor 

de stat, pe site, de către 

FNGCIMM, cu respectarea 

reglementărilor aplicabile 

instituţiilor de credit şi 

instituţiilor financiare nebancare 

pentru FNGCIMM. 

(Text Legea nr. 75/2020) 

 

nediscriminatoriu, prin publicarea 

lunară a înscrierilor şi 

beneficiarilor schemei de ajutor de 

stat, pe site, de către FNGCIMM, 

cu respectarea reglementărilor 

aplicabile instituţiilor de credit şi 

instituţiilor financiare nebancare." 

26.  ............................................. Art. III. – (1) Începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă şi până la 

data de 30 iunie 2021, acordarea 

grantului se realizează conform 

Schemei de ajutor de stat 

prevăzută la art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 42/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2017 privind Programul 

de susţinere a întreprinderilor mici 

şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

aprobarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii 

IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Perioada în care se poate efectua 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

plata grantului este cuprinsă între 

data intrării în vigoare a 

prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă şi data de 30 iunie 

2022. 

(2) Schema de ajutor de stat 

prevăzută la art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 42/2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu modificările 

şi completările ulterioare, astfel 

cum au fost modificate şi 

completate prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă, respectiv 

perioada în care se selectează 

beneficiarii şi se emit contracte de 

garanţie/acorduri de finanţare 

aferente se prelungeşte până la 

data de 30 iunie 2021. 

 

27.  ......................................... Art. IV. – Prin derogare de la 

prevederile art. 5 alin. (1) din 

Schema de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 42/2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

contractele de garantare şi 

acordurile de finanţare aferente 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

garanţiilor emise în anul 2020 şi 

semnate de FNGCIMM anterior 

datei de 31 decembrie 2020 

inclusiv, însă semnate de instituţia 

de credit şi beneficiarul 

Programului IMM INVEST 

România după intrarea în vigoare 

a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

sunt considerate valabil încheiate, 

fiindu-le aplicabile dispoziţiile 

legale de la data semnării acestora 

de către FNGCIMM.  
28.  .............................................. Art. V. – Dispoziţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă se aplică şi 

solicitărilor de acordare a 

creditelor garantate în cadrul 

Programului de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie – IMM 

INVEST ROMÂNIA depuse până 

la data de 31 decembrie 2020 şi 

aflate în curs de soluţionare. 

 

  

Nemodificat. Nemodificat.  

29.  ............................................. Art. VI. – (1) Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2017 privind Programul 

de susţinere a întreprinderilor mici 

şi mijlocii şi a întreprinderilor mici 

cu capitalizare de piaţă medie - 

IMM INVEST ROMÂNIA, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I,                    nr. 

1.029 din 27 decembrie 2017, 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 209/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

cu cele aduse prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă, va fi 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, după 

aprobarea acesteia prin lege, 

dându-se textelor o nouă 

numerotare. 

(2) Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 42/2020 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii – 

IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 283 din 4 

aprilie 2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum 

şi cu cele aduse prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă, va fi 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, după 

aprobarea acesteia prin lege, 
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Nr. 

crt. 

Text acte normative Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

dându-se textelor o nouă 

numerotare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE:  

  

Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

1. .......................... Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 16 din 10 martie 2021 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 16 din                   

10 martie 2021 pentru 

modificarea și completarea 

1.  

 

2. Având în vedere faptul că 

membrii celor două Comisii au 

hotărât să supună plenului Camerei 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare 

de piaţă medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 

42/2020, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

252 din 12 martie 2021, cu 

următoarele modificări: 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 110/2017 

privind Programul de susținere 

a întreprinderilor mici și 

mijlocii și a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piață 

medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum și pentru 

modificarea și completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-

urilor în contextul crizei 

economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată 

prin art. II din Ordonanța de 

urgență a Guvernului                          

nr. 42/2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 252 din 12 martie 

2021, cu următoarele 

modificări și completări: 

 

Autor: Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii 

specifice  

 

Deputaților proiectul de lege în 

forma prezentată de inițiator, prin 

vot, amendamentul a fost respins. 

 

 

 

2. ............................. ............................. 1. La articolul I, după punctul 

1 se introduce un nou punct, 

punctul 11, cu următorul 

cuprins: 

„11. La articolul 1, după 

alineatul (12) se introduce un 

nou alineat, alineatul (13), cu 

următorul cuprins: 

1. Producătorii agro-alimentari au 

nevoie de       3-5 ani buni să își 

revină după șocul din anul 2020, iar 

garanțiile emise prin prezentul 

program nu reprezintă plăți din 

bugetul de stat, care să afecteze 

deficitul bugetar. 

Acesti fermieri beneficiari pot fi 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

«(13) În cadrul 

Subprogramului de susţinere 

a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă 

medie, din domeniul 

agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi sectorului 

alimentar AGRO IMM 

INVEST, comisionul de risc și 

comisionul de administrare 

vor fi acoperite pentru 36 luni 

pentru creditele destinate 

finanțării capitalului de 

lucru, respectiv 72 luni în 

cazul creditelor de 

investiții.»” 

 

Autori: dep. Chesnoiu Adrian-

Ionuț 

 

considerați ca fiind titularii unei 

creanțe asupra bugetului de stat 

prin MADR, în cuantumul stabilit 

prin cererea de despăgubire 

(creanță = suprafață x 1000 lei pe 

ha calamitat 100%), ca grant direct 

conform comunicării CE privind 

prelungirea cadrului temporar.  

Printr-un mecanism de creditare și 

garantare cu o procedură mult 

simplificată, fermierii afectați de 

calamități pot accesa de la bănci, 

credite pentru capital de lucru, în 

limita sumelor cuvenite drept ajutor 

de stat pentru despăgubiri, stabilite 

prin OUG.  

 

2. Membrii celor două Comisii au 

hotărât respingerea 

amendamentului, deoarece 

prevederea se regasește atât în 

dispozițiile               art. I pct. 11 din 

OUG nr. 42/2020, cât și în 

prevederile art. 7 lit. g) din 

Normele metodologice de aplicare 

a OUG nr. 110/2017  privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare 

de piaţă medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, cu modificările și 

completările ulterioare. 

3. .................................. .................................... 1. La articolul 1, după 

alineatul (12) se introduce un 

nou alineat, alin. (13) cu 

1. Producătorii agro-alimentari au 

nevoie de 3-5 ani buni să își revină 

după șocul din anul 2020, iar 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

următorul cuprins: 

 „(13) În cadrul 

Subprogramului AGRO 

IMM INVEST Comisionul de 

risc și comisionul de 

administrare va fi acoperit 

pentru 36 luni pentru 

creditele capital de lucru, 

respectiv 72 luni în cazul 

creditelor de investiții;” 

 

Autor: Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii 

specifice 

garanțiile emise prin prezentul 

program nu reprezintă plăți din 

bugetul de stat, care să afecteze 

deficitul bugetar. 

Acesti fermieri beneficiari pot fi 

considerați ca fiind titularii unei 

creanțe asupra bugetului de stat 

prin MADR, în cuantumul stabilit 

prin cererea de despăgubire 

(creanță = suprafață x 1000 lei pe 

ha calamitat 100%), ca grant direct 

conform comunicării CE privind 

prelungirea cadrului temporar.  

Printr-un mecanism de creditare și 

garantare cu o procedură mult 

simplificată, fermierii afectați de 

calamități pot accesa de la bănci, 

credite pentru capital de lucru, în 

limita sumelor cuvenite drept ajutor 

de stat pentru despăgubiri, stabilite 

prin OUG. 

 

2. Amendament respins prin vot. 

 

 

 

 

4. Art. III - (1) Începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă şi până la 

data de 30 iunie 2021, acordarea 

grantului se realizează conform 

Schemei de ajutor de stat 

prevăzută la art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

Nemodificat. Art. III - (1) Începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă şi până la 

data de 31 decembrie 2021, 

acordarea grantului se 

realizează conform Schemei de 

ajutor de stat prevăzută la art. II 

din Ordonanţa de urgenţă a 

1. Comisia Europeană a decis să 

prelungească până la 31 decembrie 

2021 cadrul temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat adoptat la 

19 martie 2020 pentru a sprijini 

economia în contextul pandemiei. 

Comisia a decis, de asemenea, să 

extindă sfera de aplicare a cadrului 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

nr. 42/2020  pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2017 privind Programul 

de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

aprobarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii 

IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. Perioada în care se 

poate efectua plata grantului este 

cuprinsă între data intrării în 

vigoare a prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă şi data de 30 

iunie 2022. 

 

 

 

 

 

 

(2) Schema de ajutor de stat 

prevăzută la art. II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 42/2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum au fost 

Guvernului nr. 42/2020 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului 

nr. 110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

- IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei 

economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 75/2020, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. Perioada în care se 

poate efectua plata grantului 

este cuprinsă între data intrării 

în vigoare a prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă 

şi data de 31 decembrie 2022. 

 
Autor: Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice  

(2) Schema de ajutor de stat 

prevăzută la art. II din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 42/2020, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 75/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel 

temporar prin majorarea 

plafoanelor stabilite în acesta și 

prin posibilitatea ca, până la 

sfârșitul anului viitor, anumite 

instrumente rambursabile să poată 

fi convertite în granturi direct. 

 

 

2. Amendament respins prin vot 

deoarece modificarea propusă este 

în vigoare conform art. III prin 

OUG nr. 67/2021. 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 16/2021 Text Senat Text propus de Comisii 

(autor amendament) 

Motivarea 

1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

modificate şi completate prin 

prezenta ordonanţă de urgenţă, 

respectiv perioada în care se 

selectează beneficiarii şi se emit 

contracte de garanţie/acorduri de 

finanţare aferente se prelungeşte 

până la data de 30 iunie 2021. 

cum au fost modificate şi 

completate prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă, respectiv 

perioada în care se selectează 

beneficiarii şi se emit contracte 

de garanţie/acorduri de 

finanţare aferente se 

prelungeşte până la data de 31 

decembrie 2021. 

 
Autor: Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 

 

 

 


