
KO^IANIA

v:’

AVIZ
referitor la proiectui de Ordonan^a de urgenfa pentru prorogarea 

unor prevederi din Legea nr.75/2020 pentru modificarea 

completarea Ordonantei de UrgenfS a Guvernului nr.llO/20i7 
privind Frogramul de sustinere a Tntreprinderilor mid §i mijiocii 

- IMM INVEST ROMANIA, precum ft pentru aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitS^ii IMM-urilor 
in contextui crizei economice generate de pandemia COVID-19

Analizand proiectui de Ordonan^a de urgenfa pentru 

prorogarea unor prevederi din Legea nr.75/2020 pentru 
modificarea fi completarea Ordonanfei de UrgenfS a Guvernului 
nr.l 10/2017 privind Programul de susfinere a tntreprinderilor 

mici §1 mijiocii ™ IMM INVEST ROMANIA, precum pentru 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susfinerea activit^fii 
IMM-urilor in contextui crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, transmis de SecretariatuI General al Guvernului cu adresa 

nr. 195 din 12.06.2020 ?i Inregistrat la Consiliul Legislativ cu 

nr.D632/12.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art2 alin.l lita) din Legea nrJ3/l993, republicata §i ait46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fiinctionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil proiectui de ordonanfi de urgenfa, cu 

urmatoarele observafii ?! propuneri;
1. Proiectui de ordonanfa de urgent^ are ca obiect prorogarea 

intrarii in vigoare a unor dispozifii din Legea nr.75/2020 privind 

aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.42/2020 pentru 

modificarea ?i completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr. 110/2017 privind Programul de susfinere a intreprinderilor mici 
mijiocii - IMM INVEST ROMANIA, precum ?i pentru aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru susfinerea activitafii IMM-urilor in



contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. 
Interventiile legislative sunt argumentate prin faptul ca facilitatile 
oferite prin Programul IMM INVEST ROMANIA trebuie sa respecte 
prevederile Comunicarii Comisiei Europene privind Cadrul temporar 
in materie de ajutor de stat m contextul pandemiei COVID-19 - 

(2020/C91 1/01) §i pot fi implementate numai dupa obtinerea unei 
decizii de autorizare din partea Comisiei Europene.

2. Pentru o exprimare specifics normelor de tehnicS legislative, 
este necesara reformularea titiului, astfel:

„Ordonania de urgenfS pentru prorogarea intririi in 

vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea 

Ordonanfei de urgent a Guvemului nr.42/2020 pentru modificarea 

$i completarea Ordonan^ei de urgenfS a Guvemului nr.l 10/2017 

privind Programul de sus(inere a intreprinderilor mici mijiocii - 
IMIVI INVEST ROMANIA, precum §i pentru aprobarea Schemei de 

ajutor de stat pentru sus^inerea activitatii IMM-urilor in contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19”.

3. La preambul, la primul ^i al doilea alineat, pentru 
considerente de ordin normativ, se impune reformularea acestora, 
dupS cum urmeazS:

„Avand in vedere c5, in contextul actual, pentru 

combaterea efectelor economice negative generate de pandemia 

COVID-19, care se manifests cu o deosebitS acuitate asupra IMM- 

urilor, a fost amendatS Ordonanfa de urgenlS a Guvemului 
nr.l 10/2017 privind Programul de sus^inere a intreprinderilor 

mici §i mijiocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobata cu 

modificSri $i completari prin Legea nr.209/2018, cu modificSrile $i 
completarile ulterioare, prin Ordonanta de urgenfa a Guvemului 
nr.42/2020”.

La al treilea alineat, pentru o exprimare consacratS, In locul 
expresiei ,,10.04.2020” se va scrie sintagma „10 aprilie 2020”, 
observa{ie valabila pentru toate situatiile similare din proiect.

La al patrulea alineat, pentru o redactare corecta, propunem 
inlocuirea expresiei „Jumalul Oficial al UE” cu sintagma „JumaluI 

Oficial al Uniunii Europene”.
4. Referitor la marcarea articolelor proiectului, pentru rafiuni 

normative, sugerSm inlocuirea expresiilor „Articolul 1” $1 „ArticoluI 2” 

cu formele abreviate, respectiv „Art.l” „Art.2”.
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5. La art.l, pentru o exprimare specific^ stiluiui normativ §i 
pentru corectitudine, este necesarS reformularea normei, astfei:

„Art.l. “ Se proroga inlrarea in vigoare a prevederilor 

art.l pct2-6 9 ale art.II din Legea nr.75/2020 privind aprobarea 

Ordonanfei de urgenja a Guvemului nr,42/2020 pentru modificarea 

completarea Ordonan^ei de urgent^ a Guvemului nr.110/2017 

privind Programul de sus^inere a fntreprinderilor mici mijlocii - 
IMM INVEST ROMANIA, precum §i pentru aprobarea Schemei de 
ajutor de stat pentru sustinerea activit^tii 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, 
p^a la data obtinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene”.

6. La art.2, pentru respectarea uzanfelor normative, propunem 
reformularea textului, astfei:

„Art.2. - Pans la obfinerea deciziei de autorizare a 
Comisiei Europene, prevazute la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru 

sustinerea activitatii ■ IMM-urilor in contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobatd prin Ordonanfa de 

urgen^a a Guvemului nr.42/2020, continue sa se aplice in conditiile 

autorizate de Comisia Europeana prin Decizia C.E. C(2020) 2363 din 

lOaprilie 2020”

Bucure§ti 
Nr.569/12.06.2020
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