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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                      București, 12.10.2021 

                   Nr.4c-3/415/2021 
      AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 

aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate 
de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 

  

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

Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în 

procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este 

sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele 

măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 

Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-

19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

330/2021 din 14 septembrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/415/2021 din 14 septembrie 

2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.418/10.06.2021, avizează favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.  

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 6 

septembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, 

republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2020. Schimbările preconizate urmăresc anularea în forma actuală a Măsurii 

3, pentru a permite realocarea sumelor de la Măsura 3 la Măsura 2, în scopul valorificării tuturor 

cererilor de finanţare eligibile depuse, inclusiv cu sumele provenite din REACT-EU. De 

asemenea, Măsura 3 va fi relansată cu sume provenite din REACT - EU. Beneficiarii care au 

depus cereri de finanţare în cadrul Măsurii 3 nu vor fi restricţionaţi să îşi redepună aplicaţia în 

vederea obţinerii de granturi. Totodată, modificarea îşi propune flexibilizarea fluxului de lucru 

pentru sprijinirea IMM-urilor care au fost afectate de pandemia de Covid-19. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 12 octombrie 2021. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

PREȘEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier, Teodora Desagă 

 


