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                  Conform cu originalul 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/177/04.10.2022 
 

PLx nr.523/2022 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a 

componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 
GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 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 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor 
de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO 
IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (PLx 
nr.523/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații 
și propuneri, conform avizului nr.754/28.06.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu observații 
și propuneri, conform avizului nr.3992/29.06.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21.09.2022. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  instituirea unei scheme de ajutor de stat 

transparentă şi nediscriminatorie, care are drept scop sprijinirea entităților economice afectate de 
criza din Ucraina și a fost elaborată în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de 
stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Componentele 
Schemei de ajutor de stat sunt: IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT 
CONSTRUCT,  INNOVATION și RURAL INVEST. Astfel, se are în vedere sprijinirea accesului la 
lichidități a întreprinderilor mici și mijlocii,  a intreprinderilor mici cu capitalizare de piața medie și 
a întreprinderilor mari a caror activitate economica a fost afectata de conflictul armat din Ucraina, 
precum si încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie si UAT-urilor care realizează proiecte de investitii in sectorul 
constructiilor. În acest context, având în vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat 
de situația geopolitică actuală, schema urmărește să se asigure că există suficientă lichiditate 
disponibilă pentru companiile care au nevoie.  

Contractele de finanțare se vor acorda după decizia de autorizare a Comisiei Europene. 
Programul IMM INVEST PLUS va putea fi accesat până la 31 decembrie 2022, iar plata dobânzilor 
se va face în maximum 13 luni de la data acordării creditului. Prin aceste programe, mediul de 
afaceri beneficiază de un plafon total al garanțiilor de 7,5 miliarde de lei și de un buget al 
granturilor de maxim 900,68 milioane lei.  

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
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 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 4 octombrie 2022 și au hotărât, cu 
unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                                     
 

 
VICEPREŞEDINTE 

BOGDAN-GRUIA IVAN 


