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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/56/07.04.2021 

 
PLx nr.135/2021 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de 
cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost 

afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri 
fiscale 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a 
căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi 
privind unele măsuri fiscale (PLx nr.135/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.64/22.02.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 22.03.2021. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.10/2021, în sensul instituirii unei scheme de ajutor de stat privind 
acordarea de finanţare din fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru 
întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost 
afectată în contextul pandemiei de COVID-19. 
 În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) avizarea favorabilă 
a acestuia.                                                     

  

PREŞEDINTE,   

 
Ioan Sabin Sărmaș 
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