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RAPORT
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.98/2020 

pentru prorogarea intrarii in vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea 

Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr.42/2020 pentru modiiicarea $i completarea Ordonantei 

de urgenfa nr.110/2017 privind Programul de susfinere a Tntreprinderilor mici $i mijlocii - EMM 

INVEST ROMANIA, precum §i pentru aprobarea Scheme! de ajutor de stat pentru susfinerea 

activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
- L3 72/2020-

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

completarile ulterioare, Comisia economica, industrii §i servicii prin adresa nr.L372/2020, a fost 

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

proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.98/2020 pentru 

prorogarea intrarii in vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a. Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea §i completarea Ordonantei de urgentd 

nr.110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici $i mijlocii - IMM INVEST 

ROMANIA, precum §i pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susdnerea activitatii IMM- 

urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, initial de Guvemul Romaniei.

Dezbateiile asupra proiectului de lege au avut loc in §edinta de comisie din data de 22 iunie 

2020, in prezenta majoritatii membrilor.

Proiectul de lege are ca obiect prorogarea intrarii in vigoare a unor dispozi^ii din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanfei de urgentd a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea §i 

completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a 

intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum §i pentru aprobarea Schemei de 

ajutor de stat pentru sustinerea activUdUi IMM-urilor in contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19.
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intrucat, in prezent, sunt in curs de notificare catre Comisia Europeans o serie de modificari ale 

Scheme! de ajutor de stat aprobata de Comisia Europeans prin Decizia C (2020) 2363 din 10 aprilie 

2020, iar facilitatile oferite prin programul TMM INVEST ROMANIA trebuie sa respecte prevederile 

Comunicarii Comisiei Europene privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul 

pandemiei COVID -19 (2020/C91I/01) §i nu pot fi implementate decat.dupS oblinerea unei decizii de 

autorizare din partea Comisiei, prezentul proiect de lege reglementeaza prorogarea aplicarii prevederilor 

art.I pet.2-6 si 9 §i ale art.II din Legea nr.75/2020 panS la obtinerea deciziei de autorizare din partea 

Comisiei Europene. PanS la ob(inerea deciziei, Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitalii 

IMM-urilor continua sa se aplice in condi(iile autorizate de cStre Comisia Europeans prin Decizia C 

(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonan^a de urgenla, cu observatii §i
propunen.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancarS §i pia^S de capital a transmis aviz negativ.
Comisia pentru afaceri europene a transmis aviz favorabil cu un amendament.

Membrii Comisiei economice, industrii §i servicii au analizat proiectul de lege §i au hotarat in 

unanimitatea voturilor celor prezenti sS adopte raport de admitere cu un amendament admis cuprins 

in anexa la prezentul raport. Anexa face parte integrants din raport.

Fa^S de cele prezentate, Comisia economics, industrii §i servicii supune Plenului Senatului 

pentru dezbatere §i adoptare raportul de admitere cu un amendament admis $i proiectul de lege.

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

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

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

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

PRESEDINl SECRETAR,

\J
Senator Silvia DINICASeni ^Dim etsZAMElR

2



Anexa la Raport nr.XX/350/22.06.2020Comisia economica, industrii servicii

AMENDAMENT ADMIS

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a unor prevederi 
din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea $i completarea Ordonanfei de 

urgenfa nr.110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici §i mijlocii - EMM INVEST ROMANIA, precum §i pentru 
aprobarea Scheme! de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii EMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

L372/2020

Nr.
ObservatiiText protect de lege Amendament admiscrt.

Articolul 1 $e completeaza $i va avea 
urmatorul cuprins:

1.
Art. 1. - Se proroga intrarea in vigoare a 
prevederilor art. I pet 2-6 §i 9 §i ale art. II 
din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
42/2020 pentru modificarea §i completarea 
Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de sustinere a 
intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM 
INVEST ROMANIA, precum §i pentru 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
sustinerea activitatii IMM-urilor in 
contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
493 din 10 iunie 2020, pana la data 
obtinerii deciziei de autorizare a Comisiei 
Europene.”

Art. 1. - Se proroga intrarea in vigoare a 
prevederilor art. I pet. 2-6 §i 9 §i ale art. II 
din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
42/2020 pentru modificarea §i completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de sustinere a 
intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM 
INVEST ROMANIA, precum §i pentru 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul 
crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 
2020, cu pana la 45 de zile, pentru 
obfinerea deciziei de autorizare a Comisiei 
Europene.”

Stabilirea unui termen pentru asigurarea predictibilit^tii 
modifieSriior legislative.

Amendament propus de Comisia pentru afaceri 
europene prin avizul transmis §i admis in unanimitate de 
voturi de catre membrii Comisiei economice, industrii §i 
servicii.


