
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titiul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru prorogarea intrarii in 
vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a 
tjuvemului 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

Sec^iunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

l.Descrierea 
situatiei actuale

Programul IMM INVEST ROMANIA a lost aprobat prin 
Ordonan|a de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul 
de sustinere a intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM Invest Romania, 
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 209/2018. In 
contextul pandemiei COVID aceasta ordonata a lost ulterioT 
modificata §i completata Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 
29/2020 §i Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 42/2020, prin care 
au lost aduse o serie de imbunatatiri menite sa asigure cresterea 
flexibilitatii si accesului la fmantare a beneficiarilor programului.

Prin 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 nr. 493/10 iunie 2020 a fost adoptat cu modificari 
Programul de sustinere a intreprinderilor mici §i mijlocii §i a 
intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST

A

ROMANIA precum §i schema de ajutor de stat ata§ata acestui 
Program.

Modificarile aduse prin Legea de aprobare nr. 75/2020 vizeaza 
urmatoarele aspecte:

1. Aprobarea prin Lege a plafonului anual al garantiilor de stat care 
pot fi emise,

2. Cresterea plafonului de garantii de stat ce p^;^i%^dr^&^n anul 
2020 la 30 de miliarde de lei comparativ cu suma^^sl-S^^ihiyariie lei 
aprobata initial, \
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3. Includerea in categoria beneficiarilor eligibili a intreprinderilor 
mici cu capitalizare de pia^a medie, inclusiv profesioni^tii a§a cum 
sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i 
de formele de organizare a profesiilor liberale,

4. Definirea intreprinderii mici cu capitalizare de piata medie, 
respectiv un numar de angajati situat intre 250 §i 500 si o cifra de 
afaceri anuala ce nu depa§e§te 100 de.milioane euro sau un bilan^ 
anual care nu depa§e§te 86 de milioane euro,

5. Modificarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, respectiv 
ace§tia nu trebuie sa figureze cu credite restante, inclusiv pentru 
fmanjarile tip leasing, la data solicitarii garanfiei de stat sau, daca 
inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in 
baza de date a Centralei Riscului de Credit, nu se afla in interdic^ie de 
a emite cecuri la data aprobarii creditului §i nu figureaza cu incidente 
majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii 
garanfiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Pla^i,

6. Modificarea art. 3 alin(l) lit g) prin care beneficiarii trebuie sa 
indeplineasca, printre altele, ^i criteriul de eligibilitate conform 
reglementarilor B^cii Na^ionale a Romaniei,

7. Extinderea sectoarelor/domeniilor neeligibile in cadrul 
Programului, respectiv intermedieri fmanciare, cu excep^ia 
activita^ilor auxiliare intermedierilor fmanciare, asigurm, cu excepfia 
activita^ilor agenfilor §i brokerilor de asigurare, tranzacfii imobiliare, 
cu exceptia activitajilor de tranzacfii imobiliare realizate de catre 
agenfiile imobiliare, activitafi de jocuri de noroc §i pariuri, producfie 
sau comercializare de armament, munifii, explozibili, tutun, alcool, 
substance aflate sub control national, plante, substance §i preparate 
stupefiante §i psihotrope, activita^i de inchiriere §i leasing, activita^i 
de investigare §i protec|ie, cu excep^ia activitafii de protecfie §i garda 
§i activitajii de servicii privind sistemele de securizare,

8. Includerea de prevederi care obliga institutia fmantatoare sa 
aduca la cuno§tin|a beneficiarului decizia de acordare a creditului, in 
termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitmi,

9. Includerea obligativitatii ca FNGCIMM sa publice lunar 
inscrierile §i beneficiarii schemei de ajutor de stat,

10. Includerea de prevederi conform carora eligibilitatea 
beneficiarilor nu este afectata in cazul in care ace^tia inregistreaza 
incidente bancare cu privire la bilete la ordin §i/sau cecuri executate 
incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenfa, 
starii de alerta §1 o luna dupa incetarea acestomr^l^gsemenea, 
incidentele bancare vor fi radiate din Centrala Incid^^^^^e^tli, in 

termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a Ej^^^nr^^f/2'teO^sub

2



condi^ia dovedirii, cu buna-credin^a, a eliberarii instrumentelor de 
plata conform reglementarilor in vigoare §i a prezentarii certificatului 
pentru situa^ie de urgen^a.

Facilita'file oferite in cadrul Programului IMM INVEST 
ROMANIA, respectiv acordarea de garanjii de stat si subven|ii de 
dobanda §i comisioane, sunt acordate prin intermediul unei scheme de 
ajutor de stat notificate si aprobate de Comisia Europeana prin 
Decizia C(2020) 2363/10.04.2020.

Prin amendamentele aprobate prin Legea nr,75/2020, precum 
largirea categoriei de beneficiari, modificarea plafonului de total al 
garantiilor pentru anul 2020 implicit majorarea bugetului pe anul 
2020 al subven|iilor acordate se aduc modificari de fond ale scheme! 
de ajutor de stat aprobate prin decizia C.E. C(2020) 2363 din 
10.04.2020.

Aceste modificari ale scheme! de ajutor de stat reprezinta 
modificari ale criteriilor de eligibilitate §i ale bugetului scheme! cu un 
procent mai mare de 20% si pot fi puse in aplicare numai dupa 
notificarea acestora la C.E. §i objinerea unei noi decizii de autorizare.

Pentru asigurarea legisla^iei in domeniul ajutorului de stat este 
necesara prorogarea aplic^ii prevederilor punctelor 2, 3, 4, 5, 6, 9 din 
art.I §i art. II din Legea nr.75/2020 Legii nr.75/2020 pana la data 
obtinerii deciziei de autorizare.

Deoarece facilitafile oferite prin programul IMM INVEST 
ROMANIA trebuie sa respecte prevederile Comunicarn Comisiei 
Europene privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in 
contextul pandemiei COVID-19 (2020/C911/01), publicata in Jumalul 
Oficial al UE din 20.03.2020 ?! nu pot fi implementate decat dupa 
obtinerea unei deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene se 
impune astfel prorogarea aplicarii punctelor 2, 3, 4, 5, 6, 9 din art.I §i 
art. II ale Legii nr. 75/2020 pana la obtinerea deciziei de autorizare 
din partea Comisiei Europene.

2.Schimbari
preconizate

Pana la obtinerea deciziei Comisie Europene pentru amendamentele 
de modificare a scheme!, Schema de ajutor de stat pentru sus^inerea 
activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19 continua sa se aplice in conditiile autorizate de 
catre Comisia Europeana prin Decizia C.E. C(2020) 2363 din 
10.04.2020.

3.Alte informatii
Sectiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act Dormatiy,rrrrrr
a) 1. Impactul 

macroeconomic
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11. Impactul asupra mediului 
concurenlial §i domeniului 
ajutoarelor de stat

Prin prorogarea modific^ilor, aprobate prin Legea 
nr.75/2020, aduse schemei de ajutor de stat aferente 
Programului IMM-Invest Romania p&ia la obtinerea 
deciziei de autorizare a C.E., se asigura respectarea 
legislatiei in domeniul ajutorului de stat si certitudinea 
juridica privind acordarea de cMre autoritatile romane 
implicate a unor ajutoare de stat compatibile.

b) Impactul asupra 
mediului de afaceri

2.1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2.2. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si 
mijlocii
3.Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4.1mpactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5.Alte informatii Nu au lost identificate

Secliunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori An Urmatorii 4 ani Media
urmatorilor 5 
ani, dupa anul 

curent

curent

1 2 3 4 5 6 7
Impact previzionat 20212020 2022 2023 2024(mil(mil lei) (mil lei) (mil lei) (mil lei)lei)

l.Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
-impozit pe profit 
-impozit pe venit
b) bugete locale: 
-impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale
-contributii de asigurari
2.Modificari ale

iSl^i MKcheltuielilor bugetare
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din care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
-cheltuieli de personal 
-bunuri servicii
b) bugete locale: 
-cheltuieli de personal 
-bunuri servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale
-cheltuieli de personal 
-bunuri $i servicii
3 .Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terilor de 
cheltuieli

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Propuneri pentru 
acoperirea scaderilor de 
venituri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modific^ilor Nu este cazul
veniturilor §i/sau 
cheltuielilor bugetare
7. Alte informatii Impactul financiar va fi pozitiv prin menfinerea in functiune a 

IMM-urilor existente implicit a numarului de angajafi, situa|ia 
actuala ducand spre o inchidere masiva a IMM-urilor fca 
interventia statului printr-un ajutor consistent.
La momentul acord^ii, garan|iile care vor fi emise in cadrul 
Programului nu reprezinta plati din bugetul de stat, ci 
determina exclusiv majorarea datoriei publice.

Sec|iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

l.Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:

Nu este cazul

a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a Fi______

Cf
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elaborate m vederea implementarii noilor 
dispozitii._________________________^
11. Compatibilitatea proiectului de act 
aormativ cu legisla|ia m domeniul 
achizitiilor publice

Proiectul de act nu se refera la acest subiect

proiectului de act2. Conformitatea 
normativ cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

3.Hot^ari ale Cuilii de Justilie a Uniunii 
Europene
4. Alte acte normative §i/sau documente 
intemalionale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

Nu au fost identificate5.Alte informatii
Secfiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1 .Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvemamentale, instituite de 
cercetare-.§i alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum 
§i a modului in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectivul 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

•k'

3.Consultarile organizate cu autoritatile 
administratiei publice locale, in situatia 
in care proiectul de act normativ are ca 
obiect activitati ale acestor autoritaji, in 
condijiile Hot^arii Guvemului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale
autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative
4.Consult^ile desfa^urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente______________________

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect
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S.Informa^ii privind avizarea de catre: 
a) Consiliul Legislativ a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

proiectul de ordonanja de urgenta prin avizul 
nr. 569/2020.

b) Nu este cazul
c) A fost solicitat avizul Consiliului 

Economic §i Social prin adresa nr. 
771198/2020.

d) Avizul Consiliului Concurenfei nr. 
7615/2020.
e) Nu este cazul
f) Are avizul Departamentului pentru 

Relatia cu Parlamentul, din punctul de 
vedere al oportunita^ii promovarii.

g) Nu este cazul

b) Consilml Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social

d)Consiliul Concuren^ei

e)Curtea de Conturi
t) Departamentul pentru Relafia cu
Parlamentul

g) Comisia de Dialog Social
Nu au fost identificate6.Alte informatii

Sec|iunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea $i implementarea proiectului de

act normativ
1. Informarea societatii 
civile cu privire la 
necesitatea elabor^ii 
proiectului de act 
normativ

Proiectul de ordonanta de urgenfa a Guvemului a fost initial 
in conditiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect2. Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului in 
urma implement^ii 
proiectului de act 
normativ, precum ^i 
efectele asupra sanatalii 

securitatii§1
cetajeanului 
diversitatii biologice

sau

3. Alte informatii Nu au fost identificate
Sectiunea a 8-a 

Masuri de implementare

1. Masuri de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administrative publice centrale 
§i/sau locale-infiinlarea sau extinderea 
competentei institutiilor existente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

fosUdendficatd^^5^^5^^\2. Alte informatii Nu au
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Faja de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanjei de urgen^a a Guvemului pentru prorogarea intrarii Tn vigoare a unor 

prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenja a 

Guvemului nr. 42/2020 pentru modificarea §i completarea Ordonantei de urgen^a a 

Guvemului 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, pe care 11 supunem Parlamentului spre adoptare.
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