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Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenfa a Guvernului 
nr.224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin flnanciar 

pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri 
de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fust afectata in 

contextul pandemiei COVID-19

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata, prin adresa nr. Lll/2021, cu
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgent a Guvernului nr.224/2020 
privind unele masuri pentru acordarea de sprijin flnanciar pentru intreprinderile 
din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de 
turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVlD-19, initiator 
Guvernul Romaniei.

Prin prezenta ordonanta de urgenta se stabileste cadrul legal cu privire la instituirea 
unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finantare din fonduri publice nationale 
si/sau din fonduri externe nerambursabile pentru intreprinderile din domeniul turismului, 
structuri de cazare, structuri de alimentatie public si agentii de turism, a caror activitate a 
fost afectata m contextual pandemiei COVID-19.

Urgenta actului normativ este justificata prin faptul ca neadoptarea prezentului 
proiect ar putea aduce prejudicii majore bugetului de stat, ca urmare a mcetarii activitatii 
unor operatori economici, precum si mtarzieri la relansarea economic a mtreprinderilor 
din domeniul HORECA. De asemenea, este necesara implementarea masurilor de sprijin 
pana la expirarea termenului limita prevazut in Comunicarea Comisiei Europene - Cadru 
temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei m contextul actualei 
epidemii de Covid-19 (2020/CE 91 I/Ol), cu modificarile si completarile ulterioare, 
respectiv 30 iunie 2021. Totodata, notificarea actului normativ adoptat conduce la 
emiterea mai rapida a deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene, aspect necesar 
pentru acordarea ajutorului de stat.

In §edinfa din data de 19 ianuarie 2021, Comisia pentru afaceri europene a analizat 
proiectul de lege §i a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte aviz favorabil, fara 
amendamente.

In conformitate cu prevederile articolului 133^ din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile si completitile ulterioare, sedinta comisiei a avut loc prin mijloace electronice.
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