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În  conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Şenatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia economică, industrii şi servicii prin adresa nr.L261/2020, a fost 

sesizată de către Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra 

propunerii legislative pentru modificarea art.2 din Ordonan/a de urgenjă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susxinere a întreprinderilor midi şi m~locli - IMMINVEST ROMÂNIA, iniliată de 

Matei Constantin-Bogdan - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Valeca Şerban-Constantin - 

senator PSD; Cîtea Vasile - deputat PSD; Gerea Andrei Dominic - deputat ALDE. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa de comisie din data 11 mai 2020, desfăşurată prin mijloace 

electronice în conformitate cu prevederile art.133i din Regulamentul Senatului republicat, Cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.2 Eta) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de suslinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 

IMM INVEST ROMÂDIIA, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr209/2018, cu 

modificarile Si completarile ulterioare, in vederea includerii, printre beneficiarii programului, a 

structurilor sportive de drept privat atât cele cu personalitate juridică, cât şi cele şi fără personalitate 

juridică, pentm programe de dezvoltare infrastructură şi activitate sportivă. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observa$ii şi propuneri. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi pială de capital a avizat favorabil cu un 

amendament admis. 
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Membrii Comisiei economice, industrii şi servicii au analizat propunerea legislativă şi au hotărât 

cu majoritate de voturi să adopte raport de admitere en amendamente admise asupra propunerii 

legislative. Amendamentele sunt cuprinse în anexa la prezentul raportul. 

Fajă de cele prezentate, Comisia economică, industrii şi servicii supune Plenului Senatului spre 

dezbatere şi adoptare raportul de admitere en amendamente admise şi propunerea legislativă. 

În raport Cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare şi unnează a fi supusă votului în confornutate cu prevederile art.76 aim . (2) din Constitulia 

României. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Consfitulia României şi ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată. 

INTE, SECRETAR, 

e . 0 1 aniel ZAMFIR Senator Silvia DINICĂ 
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Comisia economică, industrii şi servicii Anexă la Raportul nr.XX/214/12.05.2020 

AMENDAMENTE ADMISE 
la propunerea legislativă pentru modifrcarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor midi şi mijlocii -11VIlVI INVEST ROMÂNIA 

(Camera decizională pentm amendamente este Camera Deputaţilor) 

L261/2020 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise Observaţii 

1, Titlul 
Loge pentru modificarea art.2 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor midi şi mijlocii 
IIVIIM INVEST ROMÂNIA 

Titlul se reformuleazaă 

Loge pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului m.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor midi şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 

Pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, se propune reformularea titlului 
pentru a evidenţia corect obiectul de 
reglementare. 

Amendament propus de membri ai Comisiei 
şi admis cu majoritate de voturi. 

2. 
La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii —1MM INVEST ROMÂNIA, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1029 din 27 decembrie 2017, 
cu modifrcările şi completările ulterioare, 
lit.a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Articol unic. La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor midi şi mijlocii — IMM INVEST ROMANIA, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1029 
din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.209/2018,cu modificările şi 

completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Pen tm respectarea normelor de tehnică 

legislativă, se reformuleaza partea 
dispozitivă. 

Arnendament propus de membri ai Comisiei 
şi admis cu majoritate de voturi. 

3, Art. 2 La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul 
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a) beneficiarul programului — operatorul 
economic care respectă prevederile 
prezentei ordonanţe de urgentă, 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţa de urgenţă a Guverriului nr. 
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, aprobată cu 
modifrcări 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 on modificări prin Legea nr. 
301/2011, on modificările şi completările 

ulterioare, după caz, 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 şf 

completările ulterioare, precum şi 

structurile sportive de drept privat, atât 
cele cu personalitate juridică, cât şi cele 
şi fără personalitate juridică, pentru 
programe de dezvoltare infrastructură şi 
activitate sportivă. 

cuprins: 

a) beneficiarul programului — operatorul economic care 
respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, on modificările şi completările 

ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociatii şi fundaţii, 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 m. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, on 
modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfunţării şi 

dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 

debutanţi in afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după 

caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare in 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, precum şi structurile sportive de 
drept privat, cu Si fără personalitate juridică, pentru 
programe de dezvoltare infrastructură şi activitate sportivă. 

Amendament propus prin avizul Comisiei 
de buget, finanţe, activitate bancară şi pială ' 
de capital de către Tănczos Barna, senator 
UDMR şi admis cu majoritate de voturi în 
Comisia economică, industrii şi servicii. 

Totodata, pentru rigoare juridică se propune 
reformularea părţii finale a textului. 
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