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în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital. Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru antreprenoriat şi 
turism, prin adresa nr.L137/2022', au fost sesizate de către Biroul permanental Senatului, 
în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea şi 
finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia 
românească, iniţiat de Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea programelor de 
garantare în domenii prioritare pentru economia românească, sub formă de scheme de 
garantare cu componentă de ajutor de stat, care au ca obiectiv deblocarea accesului la

1



finanţare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăţi generate de pandemia de COVID- 
19, în vederea realizării proiectelor de investiţii şi asigurării continuităţii în desfăşurarea 
activităţii acestora.

Astfel, se propune aprobarea unui număr de 4 programe de garantare în domeniije ----
prioritare: PROGRAMUL IMM PROD, PROGRAMUL RURAL INVEST, PROGRAMUL GARANT 
CONSTRUCT şi PROGRAMUL INNOVATION.

în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul programelor de garantare, 
garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra 
activelor finanţate prin credit.

în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru 
acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia de stat este garantată cu ipoteca 
legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii 
programului la instituţia de creditare.

între Ministerul Finanţelor şi Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 
întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. -IFN, Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN 
respectiv Fondul Roman de Contragarantare S.A. se încheie câte o convenţie prin care se 
stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu 
garanţie de stat.

PROGRAMUL IMM PROD, are ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi finanţarea 
investiţiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană.

Schema de ajutor de stat asociată programului IMM PROD se aprobă prin ordin al 
ministrului finanţelor.

Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi 
acordate în cadrul programului de 1.500.000.000 lei. Bugetul schemei de ajutor de stat 
este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari.

PROGRAMUL RURAL INVEST are ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi 
finanţarea investiţiilor realizate de către beneficiarii eligibili care îşi localizează producţia 
în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

Schema de ajutor de stat asociată programului Rural Invest se aprobă prin ordin 
comun al ministrului finanţelor si ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului RURAL INVEST este de 
530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari, iar pentru anul 2022, se 
propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul 
programului de 2.500.000.000 Iei.

PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT are ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi 
finanţării investiţiilor pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor şi unităţile 
administrativ-teritoriale implicate în proiecte privind îmbunatatirea eficientei energetice, 
investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu.

Schema de ajutor de stat asociată programului Garant Construct se aprobă prin
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ordin comun al ministrului finanţelor şi ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si 
administraţiei.

Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi 
acordate în cadrul programului de 2.500.000.000 Iei, din care 1.250.000.000 lei pentru ' 
Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul 
construcţii şi 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susţinere a proiectelor de 
investiţii de scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanţarea unor activităţi din 
sectorul construcţiilor.

Pentru Programul GARANT CONSTRUCT se propune un buget al schemei de ajutor 
de stat de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari.

PROGRAMUL INNOVATION are ca deziderat sprijinirea capacităţii de inovare, 
susţinerii activităţilor la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerţ şi 
servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 mii. €, care activeaza în industria exportatoare, 
nepoluantă.

Schema de ajutor de stat asociată programului INOVATION se aprobă prin ordin 
comun al ministrului finanţelor şi ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

Pentru anul 2022, se propune un plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în 
cadrul programului de 1.000.000.000 lei. Pentru Programul INOVATION, se propune un 
buget al schemei de ajutor de stat de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de 
beneficiar).

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act normativ.
Comisia pentru administraţie publică; Comisia pentru afaceri europene; Comisia 

pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală; Comisia pentru comunicaţii 
şi tehnologia informaţiei; Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse 
minerale; Comisia pentru mediu au transmis avize favorabile.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai Ministerului Cercetării, Inovării şi 
Digitalizării.

Membrii celor trei Comisii au hotărât în unanimitate de voturi să adopte raport 
comun de admitere, fără amendamente.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital. Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru antreprenoriat şi turism supun, spre 
dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului raportul comun de admitere şi proiectul de 
lege.
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în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi supus votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2} 
din Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art.92, alin.(73, 
pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul este prima Cameră sesizată.
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