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Comisia economică, industrii şi servieji 
Nr.XX/295/10.06.2020 

RAPORT 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanjei de urgenjă a Guvernului nr.89/2020 

privind modificarea Ordonanjei de urgenjă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 

susjinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susjinerea activităjii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

- L349/2020 - 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia economică, industrii şi servicii prin adresa nr.L349/2020, a fost sesizată 

de către Biroul permanent at Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra proiectului de 

lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen;ă a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanjei de 

urgenjă a Guvernului nr.110/2017 privind Prograrnul de susjinere a întreprinderilor mici şi m~locti - 

IMMINVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modtficarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susjinerea activităjii IMM-urilor în contextul crizet econornice generate de pandemia COVID-19, inijiat 

de Guvernul Romăniei. 

Dezbaterile au avut loc în şedinja din data de 10 iunie 2020 în prezenja tuturor membrilor comisiei. 

Proiectul de lege are ca object modificarea Ordonanjei de urgenjă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susjinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - ]MM INVEST ROMÂNIA, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.209/2018, Cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susjinerea activităjii IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19, aprobată la art.II din Ordonanja de urgenjă a Guvernului 

nr.42/2020. 

Intervenjiile legislative vizează extinderea sferei beneficiarilor eligibili, prin includerea şi a altor 

categorii, cum ar fi, de exemplu, organizajiile non-guvernamentale, asociajiile şi fundajiile. 

Sc propune renunjarea la cerinja de instituire a ipotecii legale asupra universalităjii de bunuri 

mobile şi imobile aparjinând debitorului, ca parte integrantă din structura de garanjii a creditelor garantate 

in cadrul programului, precum şi a ipotecii imobiliare şi/sau mobiliare constituită de beneficiari şl/sau de 

terji garanji. 



Consiliul Legislafiv a avizat favorabil proiectul de lege, cu observalii şi propuneri. 

Comisia pentru buget, finanle, activitate bancară şi pială de capital a avizat negativ. 

Membrii Comisiei economice, industrii şi servicii au analizat proiectul de lege şi an hotărât cu 

majoritate de voturi să adopte raport de admitere a proiectului de lege pentru resping rea Ordonanlei 

de urgenţă a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanlei de urgenlă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de sus}inere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susjinerea activităţii IMM-urilor in 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu amendamente admise cuprinse in 

anexa la prezentul raport. 

Prin amendamentele admise în conformitate en normele de tehnică legislativă, se propune 

respin ' rea Ordonanxei de urgenţă a Guvernului nr.89/2020. 

Fală de cele prezentate, Comisia economică, industrii şi servicii supune Plenului Senatului spre 

dezbatere şi adoptare raportul de admitere cu amendamente admise asupra proiectului de lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenjă a Guvernului nr.89/2020. 

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

şi urmează a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitulia României. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României şi ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată. 

SEC RETAR, 

Senator D'ahiel ASI4IFIR Senator Silvia DINICĂ 
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Comisia economieă, industrii şi servicii Anexă la Raportul nr. XX/295/10.06.2020 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -1MM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru snsţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19 

(L349/2020) 

Nr. 
Cit. 

Text proiect de loge Amendamente admise Observaţii 

1. Titlul legii 

Loge pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - )MM 

INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor in contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19 

Titlul legii 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 89/2020 privind 

modificarea Ordonanţei do urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul 

de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii -1MM INVEST ROMANIA, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID- 

19 

Amendament de tehnică 

legislativă (în vederea respingerii 
O.U.G nr.89/2020) 

2. Articol unic. — Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului m.110/2017 privind Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -1MM 
INVEST ROMANIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice 

Articol unic. — Se respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2020 privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 

Amendament de tehnică 

legislativă (în vederea respingerii 
O.U.G nr.89/2020) 



-- --

generate de pandemia COVID-19 Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activitătii IIvIIv1-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID- 
19 


