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Comisia pentru Afaceri Europene

AVIZ

la Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernulul nr.98/2020 
pentru prorogarea intrarii in vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind 

aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.42/2020 pentru modiflcarea $i 
completarea Ordonantei de urgen^a nr.110/2017 privind Programul de snsfinere a 

mtreprinderilor mici §i mijlocii - IMM 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

Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizata de Biroul Permanent al Senatului, cu 
dezbaterea §1 adoptarea avizului la Proiect 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 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.42/2020 
pentru modificarea §i completarea Ordonantei de urgenta 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 - L 372/2020 .

Actul normativ are ca obiect de reglementare prorogarea intrarii in vigoare a unor dispozitii 
din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.42/2020 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul 
de sustinere mtreprinderilor mici si mijiocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19.

Modificarile legislative sunt argumentate prin faptul ca facilitatile oferite prin Programul 
IMM INVEST ROMANIA, conform Legii nr. 75/2020, trebuie sa respecte prevederile 
Comunicarii Comisiei Europene in materie de ajutor de stat si pot fi implementate numai dupa 
obtinerea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene.

In §edin^a din data de 17 iunie 2020, care a avut loc prin mijloace electro nice, Comisia 

pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege §1 a hotarat, cu majoritate de 

voturi, sa adopte aviz favorabil cu un amendament.

PRE5EDINTE, ^ SECRETAR, 
Senator C l^^in TOMASenat

Catre domnul senator ZAMFIR Daniel Catalin, 
Comisia economica, industrii si servicii

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle



Anexa la AvizComisia pentru Afaceri Europene

Amendament admis

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

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

L372/2020

Nr.
Text OUG 98/2020 Text Amendamente Motivarecrt.

“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 susfinere a 
intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM 
INVEST ROMANIA, precum §i 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 Rom^iei, 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 si 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 
obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei 
Europene.”

1.

Stabilirea unui termen pentru asigurarea predictibilitafii 
modificarilor legislative.

Autor: senatorii Comisiei pentru Afaceri 
Europene______________________________




