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RAPORT
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgenfa a Guvernului nr.138/2020 

pentru modificarea §i completarea Ordonan(ei de urgenta a Guvernului nr.118/2020 privind 

aprobarea Programului de sus|inere a intreprinderilor mici $i mijiocii "IMM LEASING DE
ECHIPAMENTE §1 UTILAJE”

-L546/2020-

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, Comisia economica, industrii §i servicii prin adresa nr.L546/2020, a fost 

sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra 

proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr.138/2020 pentru 

modificarea completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea 

Programului de sustinere a intreprinderilor mici fi mijiocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE S/ 

UTILAJE", initiat de Guvemu! Romaniei.

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc pe parcursul mai multor §edinte de comisie 

desfa§urate la sediul Senatului §i on-line.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea §i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.118/2020 privind Programul de susfinere a intreprinderilor mici §i mijiocii «IMM LEASING DE 

ECHIPAMENTE UTILAJE ».

Modificarile §i completarile aduse de prezentul proiect de lege vizeaza, in principal: clarificarea 

definifiilor pentru beneficiarul programului, contractul de garantare, finan^area de tip leasing §i leasing 

fmanciar; clarificarea nofiunii de leasing fmanciar in sensul prevazut de Ordonanta Guvernului 

nr.51/1997; asigurarea faptului ca Statul Roman beneficiaza de o garanfie reala mobiliara constituita 

asupra bunului obiect al leasingului fmanciar, precum §i securizarea incasarii sumelor cuvenite ca 

urmare a valorificarii activului; introducerea unor dispozifii privind valorificarea bunurilor din 

contractul de leasing fmanciar, avand in vedere calitatea de proprietar a fmanfatorului; reglementarea 

procedurii de distribuire a sumelor provenite din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de
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leasing, precum §i cea referitoare la sumele rezultate din executarea garan^iilor accesorii, cat §i din 

incasarile amiabile; introducerea unor dispozi^ii in privinta recuperarii creantelor bugetare de catre 

organele fiscale in paralel cu procedura de executare a garan^iilor deriiarata de catre finan^ator; stabilirea 

de competence pentru recuperarea creanCelor bugetare rezultate din plata garanciilor emise"de finanCarile 

acordate in cadrul programului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta, cu observatii §i

propunen.

Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil proiectul de lege.

Membrii comisiei au analizat proiectul de lege §i au hotarat in unanimitate de voturi sa adopte

raport de admitere, fara amendamente.
FaCa de cele prezentate, Comisia economica, industrii §i servicii supune Plenului Senatului 

pentru dezbatere §i adoptare raportul de admitere §i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare 

§i urmeaza a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din ConstituCia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din ConstituCia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

PAE$^T)Jf^TE. SECRETAR,

Senator XXMFIR Senator Silvia DINICA
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