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RAPORT

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonan|ei de urgenfa a Guvernului nr.8/2022 pentni 
modificarea $i completarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr 130/2020 privind unele masuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
operational Competitivitate 2014<2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum §i alte

masuri in domeniul fondurilor europene

- L73/2022 -

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
ulterioare, Comisia economica, industrii §i servicii prin adresa nr. L73/2022, a fost sesizata de catre Biroul 
Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege privind 
aproharea Ordonantei de urgenfd a Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea §i completarea Ordonantei de 
urgentd a Guvernului nr J30/2020 privind unele mdsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei 
provocate de COVlD-19, precum ^i alte mdsuri in domeniul fondurilor europene, initial de Guvernul 
Romaniei.

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc in §edinla de comisie din data de 8 martie 2022.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
ulterioare, la dezbateri au participat reprezentantii Ministerului Antreprenoriatului si Turismului.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 
nr. 130/2020 privind unele mdsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri exteme nerambursabile, 
aferente Programului operational Competivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVlD-19, 
precum alte mdsuri in domeniul fondurilor europene, aprobatd cu modificdri si completdri prin Legea 
nr.220/2020, cu modificdri si completdri, in principal, m sensul asigurarii sumei de 570.000 mii lei aferente 
aplicatiilor eligibile depuse pana la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, a caror valoare excedeaza plafonului 
contractului de finantare, de labugetul de statprin bugetul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabll proiectul de ordonan^a de urgen^a, cu observalii §i propuneri. 
Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital, Comisia pentru antreprenoriat si 

turism si Comisia pentru afaceri europene au transmis avize favorabile.
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Membrii comisiei au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele primite, 
amendamentele depuse §i au hotarat cu majoritate de voturi sa adopte raport de admitere, cu 
amendamente respinse cuprinse in anexa la prezentul raport. Anexa face parte integranta din raport.

Fata de cele prezentate, Comisia economica, industrii §i servicii supune Plenului Senatului pentru 
dezbatere §i adoptare raportul de admitere cu amendamente respinse §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 Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.{l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l din 
Regulamentul Senatului in vigoare Senatul este prima Camera sesizata.

/ PRE§EDINTE, SECRETAR,

Senator Daniel ZAMFIR Senator Danuf BICA
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Comisia economica, industrii si servicii Anexa la Raport nr.XX/111/08.03.2022

AMENDAMENTE RESPINSE

la Proiectui de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.8/2022 
pentru modificarea completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din 

fonduri externe nerambursabile, aferente Programului opera^onal Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum §1
alte masuri in domeniul fondurilor europene

(L73/2022)

Nr. Text O.U.G nr.130/2020 Amendamente respinse Observatii
Crt.
1. La articolul 9, alineatul 1, litera h), se modiflca si 

va avea urmatorul cuprins:
Amendamente propose de Antal 
Lorant, senator UDMR §i Benedek 
Zacharie, deputat UDMR si respinse 
cu majoritate de voturi.

Art 9. - (1) Pentru microgranturi, mecanismul 
financiar prin care se asigura finan^area 
proiectelor §i rambursarea cheltuielilor se va 
derula prin parcurgerea urmatoarelor etape:
h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune 
un raport de progres privind cheltuielile 
efectuate la banca in termen de 90 de zile de la 
data la care disponibilul a fost transferal m 
contul bancar al acestuia. Nedepunerea 
raportului de progres m termenul solicitat sau 
depunerea acestuia cu informa^ii lipsa ori 
necompletarea 
informatii/documente solicitate da dreptul AM- 
POC/MAT/AIMMAIPE sa ini^ieze demersurile 
legale pentru recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub forma de microgrant, m baza unei 
metodologii de recuperare a ajutorului de stat 
care va fi dezvoltata ulterior avizarii schemei de 
ajutor de stat de catre Comisia Europeana;

h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un 
raport de progres privind cheltuielile efectuate m 
termen de 180 de zile de la data la care disponibilul 
a fost transferal in contul bancar al acestuia.

Masura 1 
incheiat in prima sesiune, m acest 
moment fiind 0 sesiune inchisa unde 
platile au fost finalizate. Modificarea 
nu poate produce efecte asupra 
sesiunii incheiate deja, iar pentru 
sesiunea aflata m stadiu de verificare 
administrativa si a eligibilitatii, 
modificarea ar crea tratament 
diferentiat mtre aplicantii masurii, 
unii cu termen de decadere de 90 de 
zile, iar altii cu un termen diferentiat, 
unii cu un sistem de raportare si 
anumite obligatii si altii cu totul alt 
sistem de raportare si alte obligatii.

Microgranturi s-a

acestuia cu
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2. La articolul 9, alineatul 1, dupa litera (h), se 
introduc doua noi litere, lit. h^) si h^) 
urmatorul cuprins:

cu

h’) nedepunerea raportului de progres in termenul 
prevazut la lit. h) sau depunerea raportului cu 
informatii
POC/MAT/AIMMAIPE sa inifieze demersurile 
legale pentru recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub forma de grant.

false dreptulda AM-

h^) In cazul in care in urma verificarilor se consiata 
informatii lipsa, discrepante sau neconcordanfe intre 
informatiile furnizate de beneficiari si documentele 
ata^ate, beneficiarului i se solicits clarificari prin 
intermediul aplica^iei informatice; beneficiarul are 
obligatia ca in termen de 15 zile sa raspunda 
solicitarii de clarificari sau completari, dupa caz. 
Lipsa de raspuns sau depunerea raportului cu 
mtarziere sau cu informatii lipsa, respectiv false da 
dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE sa initieze 
demersurile legale pentru recuperarea sprijinului 
financiar acordat sub forma de grant.”

3,
Art. 9 ■ (1) Pentru microgranturi, mecanismul 
financiar prin care se asigura finan^area 
proiectelor §i rambursarea cheltuielilor se va 
derula prin parcurgerea urmatoarelor etape:

La articolul 9, alineatul (1), litera h) se abroga

i) bancile efectueaza plaple catre beneficiari in 
temeiul contractului de acordare a ajutorului de 
stat §i mcarca in aplica^ia electronics extrasele 
de cont; 

4. La articolul 16, alineatul 1, litera h) se modifica $i 
va avea urmatorul cuprins:Art. 16. -

(1) Pentru granturi destinate capitalului de

2



lucru, mecanismul financiar prin care se asigura 
finan^area proiectelor §i rambursarea 
cheltuielilor se va derula prin parcurgerea 
urmatoarelor etape:

h)beneficiarul de ajutor de stat depune un raport 
de progres privind cheltuielile efectuate la 
banca m termen de 180 de zile de la data la 
care disponibilul a fost transferal tn contul 
bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de 
progres in termenul solicitat sau depunerea 
acestuia cu informa^ii lipsa ori necompletarea 
acestuia cu informapi/documente solicitate da 
dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE sa inipeze 
demersurile legale pentru recuperarea 
sprijinului financiar acordat sub forma de grant 
pentru capital de lucru; sumele ramase 
neutilizate se restituie bugetului din care au fost 
acordate, m baza unei metodologii de 
recuperare a ajutorului de stat care va fi 
dezvoltata ulterior avizarii schemei de ajutor de 
stat de catre Comisia Europeana;

”h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un 
raport de progres privind cheltuielile efectuate in 
termen de 180 de zile de la data la care disponibilul 
a fost transferal in contul bancar al acestuia.”

Orice modificare a schemei aflata in 
stadiu de finalizare §i avizata de 
Comisia Europeana poate conduce la 
nerambursarea celor 16 cereri de 
rambursare depuse deja, deci implicit 
la pierderea de catre Romania a 
intregului buget European aprobat, 
pentru ca apoi sa fie necesara o noua 
avizare, o schema modificata, 
modificari de proceduri, de 
convenpi, de protocoale pentru 
masuri aflate in stadiu final de 
implementare, ceea ce ar fi imposibil 
de pus in practica in termenele 
impuse de cadrul temporar.

5. La articolul 16, alineatul 1, dupa litera (h), se 
introduc doua noi litere, h^) si h^), cu urmatorul 
cuprins:

”h') nedepunerea raportului de progres in termenul 
prevazut la lit. h) sau depunerea raportului cu 
informatii
POC/MAT/AIMMAIPE sa initieze demersurile 
legale pentni recuperarea sprijinului financiar 
acordat sub forma de grant.
h^) In cazul in care in urma verificarilor se constata 
informatii lipsa, discrepante sau neconcordante intre 
informatiile furnizate de beneficiari si documentele 
ata^ate, beneficiarului i se solicits clarificari prin 
intermediul aplicatiei informatice; beneficiarul are

da dreptulfalse AM-
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obligatia ca in termen de 15 zile sa raspunda 
solicitarii de clarificari sau completari, dupa caz. 
Lipsa de raspuns sau depunerea raportului cu 
intarziere sau cu informatii lipsa, respectiv false da 
dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE sa ini^ieze 
demersurile legale pentru recuperarea sprijinului 
financiar acordat sub forma de grant.”

6.
Art. 16. ■
(1) Pentru granturi destinate capitalului de 
lucru, mecanismul financiar prin care se asigura 
finan^area proiectelor §i rambursarea 
cheltuielilor se va derula prin parcurgerea 
urmatoarelor etape:

La articolul 16, alineatul 1, litera i) se abroga

i)bancile efectueaza pla^ile catre beneficiari pe 
seama contractului de acordare a ajutorului de 
stat §i transmit lunar prin aplica^ia electronica 
ordinele de plata catre MAT

7. Dupa articolul I se introduce un nou articol, art. 
II, cu urmatorul cuprins:

Art. II - Beneficiarii finali ai ajutorului de stat 
care au semnat contracte de finantare pana la data 
de 30 septembrie 2021 si nu au depus raport de 
progres privind cheltuielile efectuate, au obligatia 
depunerii pana cel mai tarziu la data de 30 aprilie 
2022.
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