
GUVERNUL ROMANIEI 

ORDONANTA DE URGENTA

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 si 

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

sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum §i 

pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susfinerea activitatii IMM-urilor 

in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Avand m vedere in contextul actual, pentru combaterea efectelor economice 

negative generate de pandemia COVID19 care se manifesta cu o deosebita acuitate asupra 

IMM - urilor, a fost amendata Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de sus^inere a intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, 

aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, prin Ordonanja de urgenta a Guvernului nr. 42/2020.

Avand in vedere ca prin Legea nr. 75/2020 a fost aprobata, cu modificari §i completari, 

Ordonan^a de urgen|a 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 activitafii IMM-urilor in contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19
A

In prezent, in vederea flexibilizarii conditiilor §i accesului la finantare a IMM-urilor, 

sunt in curs de notificare catre Comisia Europeans o serie de modificari ale Schemei de ajutor

de stat aprobata de Comisia Europeans prin Decizia C (2020) 2363 din 10^;^e 2020.

Deoarece facilita|ile oferite prin programul IMM INVEST ^-OMA^I^^rlbuie sS 

respecte prevederile Comunicarii Comisiei Europene privind Cadrul t^&qra^im^teEie de
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ajutor de stat in contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jumalul Oficial 

al Uniunii Europene din 20 martie 2020 nu pot fi implementate decat dupa obtinerea unei 

deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene, se impune suspendarea aplicarii 

prevederilor Legii nr. 75/2020 pana la obtinerea deciziei de autorizare din partea Comisiei 

Europene
Consecintele neadoptarii acestor masuri ar aduce grave prejudicii prin faptul ca 

punerea in aplicare a modificarilor schemei de ajutor de stat aferenta Programului de sus^inere 

a intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM INVEST ROMAnIA fara obtinerea unei decizii de 

autorizare a Comisiei Europene reprezinta o incalcare a legisla^iei europene in domeniu §i 

ajutoarele de stat astfel acordate ar fi considerate ajutoare de stat ilegale. Acordarea de 

ajutoare de stat ilegale are drept sanctiune recuperarea acestora cu dobanda de la 

intreprinderile beneficiare ceea ce ar avea efecte deosebit de grave asupra situatiei 

economico-financiare a acestora, putand conduce chiar la disparifia lor de pe piata.

Intrucat statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea continuarii activita^ii 

economice §i intrucat elementele mai sus prezentate vizeaza interesul general public §i 

constituie situafii de urgenfa §i extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, 

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitulia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanla de urgenfa.

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 urgen|a a Guvemului nr. 42/2020 pentru 

modificarea §i completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 110/2017 privind 

Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, 

precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activita|ii 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 ob|inerii deciziei de 

autorizare a Comisiei Europene.

Art. 2. - Pana la obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevazute la art. 

1, Schema de ajutor de stat pentru suslinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordon§n|a^d^urgen|a a 

Guvemului nr. 42/2020, continua sa se aplice in conMi^#^^
catre Comisia Europeana prin Decizia C.E. C(2020) 23of fefdi^
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2020.
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