NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
concurenţei nr. 21/1996
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și
completările ulterioare, “orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor
de stat sau ajutor de minimis trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de
Guvern privind încadrarea respectivelor măsuri în politicile economico-bugetare
şi financiare ale statului român.”
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 77/2014, nu este necesară promovarea măsurilor de ajutor de stat
prin Memorandum în cazul în care acestea sunt finanţate din fonduri europene,
precum și celor inițiate de autoritățile publice locale.
Conform prevederilor art. 7 alin. (3) “memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi
iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, de regulă semestrial, în urma consultării
furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea
politicii în domeniul ajutorului de stat".”
În baza prevederilor art. IV din Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat și inițiat
1. Descrierea Hotărârea Guvernului nr. 437/2015 privind procedura de aprobare şi conţinutul
situaţiei
memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
actuale
nr. 77/2014. Aceasta are drept scop reglementarea procedurii de aprobare şi
conţinutul Memorandumului privind încadrarea măsurilor susceptibile a reprezenta
ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare
ale statului român.
În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 437/2015,
furnizorul/iniţiatorul măsurii de ajutor de stat are obligația transmiterii Ministerului
Finanţelor Publice toate informaţiile necesare evaluării şi încadrării măsurilor
susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile
economico-bugetare şi financiare ale statului român pe formatul de memorandum
prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre. Printre
elementele principale ale memorandumului, al cărui format și conținut, este
reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 437/2015 enumerăm următoarele:
- obiectivul măsurii – informaţii detaliate privind oportunitatea promovării măsurii,
studii de piaţă, analize de impact, consultări publice;
- baza legală – date şi informaţii privind compatibilitatea schemei de ajutor de
stat/ajutor individual sau ajutor de minimis cu legislaţia ajutorului de stat;
- furnizorul și beneficiarul măsurii şi instrumentul de acordare;
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- durata derulării măsurii și bugetele previzionate şi costuri eligibile,
- cuantifica efectele/rezultatele preconizate după implementarea măsurii.
Menționăm că toate aceste elemente mentionate anterior sunt specifice și oricărui
act normativ de instituire a unei măsuri de natura ajutorului de stat/minimis,
document care este elaborat și promovat de furnizorul/inițiatorul/administratorul
măsurii respective după parcurgerea procedurii de avizare de către Consiliul
Concurenței, respectiv de notificare/informare a Comisiei Europene, dacă este
cazul, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
77/2014.
Totodată, este important de subliniat faptul că, printre toate informațiile prevăzute
de Hotărârea Guvernului nr. 437/2015 ca făcând parte din documentul pe care
fiecare furnizor/iniţiator al unei măsuri de ajutor de stat/minimis are obligația să-l
transmită Ministerului Finanţelor Publice, doar un singur capitol (Capitolul J) din
Hotărârea Guvernului nr. 437/2015 vizează elemente ce țin de încadrarea în
politicile economico-bugetare şi financiare ale statului. În acest sens, “vor fi
prezentate date cu privire la eventualele modificări asupra veniturilor şi
cheltuielilor bugetare prin creşterea sau scăderea impozitelor, contribuţiilor,
taxelor, precum şi date privind impactul financiar pe care măsura îl poate avea
asupra bugetului de stat sau a bugetelor locale şi, după caz, datoriei publice.”.
Menționăm că, în prezent, doar evaluarea acestor aspecte poate intra în sfera de
competențe a Ministerului Finanțelor Publice în raport de atribuțiile ce îi revin și de
prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014.
Din practică reiese că toate celelalte elemente, prevăzute în Hotărârea Guvernului
nr. 437/2015 ca făcând parte din documentul pe care fiecare furnizor/iniţiator al
unei măsuri de ajutor de stat/minimis are obligația să-l transmită Ministerului
Finanţelor Publice, pot fi prezentate și evaluate, în mod real, doar în urma
parcurgerii procedurilor de consultare cu reprezentanții Consiliului Concurenței în
baza atribuțiilor ce revin acestei instituții, în conformitate cu prevederile art. 6 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014.
De la data intrării în vigoare (24.06.2015) a H.G. nr. 437/2015 privind procedura
de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, s-a constatat că mecanismul
descris mai sus, creat în vederea aplicării normelor în materia ajutorului de stat, a
condus la îngreunarea promovării oricăror măsuri de sprijin ale statului.
Conţinutul art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014
conform căruia: “memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi iniţiat de Ministerul
Finanţelor Publice, de regulă semestrial”, capacitatea redusă a Ministerului
Finanțelor Publice de a procesa în timp real toate datele și informațiile transmise
de furnizori/iniţiatori în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
437/2015, precum și competențele limitate ale Ministerului Finanțelor Publice în
evaluarea celor mai multe dintre datele și informațiile transmise, au condus la
imposibilitatea atingerii obiectivelor avute în vedere la momentul instituirii
normei de reglementare.
Astfel, este necesară o simplificare a procedurii naţionale care să permită
intervenţia adecvată a statului în economie, cu respectarea legislaţiei europene în
vigoare, plecând de la exemplele de mai jos, care reclamă analizarea cu celeritate a
măsurilor de sprijin din partea statului:
- Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri nu poate
valorifica resursele minerale prin diversificarea produselor finite promovând un
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ajutor individual companiei Cuprimin SA Abrud sau nu poate recupera metalele
din apele acide provenite de pe haldele de steril prin acordarea unui grant
companiei mai sus menţionate sau nu se poate moderniza fabricaţia de avioane
printr-un grant acordat societăţii I.A.R. SA Ghimbav, şi nici nu pot fi achiziţionate
fabrici de îmbuteliere apă minerală ce s-ar fi realizat printr-un grant acordat
Societăţii Naţionale a Apelor Minerale etc.;
- Ministerul Energiei nu poate sprijinii producerea energiei din surse regenerabile
de energie în centrale electrice cu puteri instalate sub 500kW pe centrală, prin
preţuri reglementate definite pe fiecare tehnologie, fără promovarea unei scheme
de ajutor de stat sau nu poate implementa Programul de dezvoltare şi modernizare
a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă sau Programul
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri sau Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri –
Programul pentru Cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul UE extinse, etc.;
- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu poate institui schema de ajutor de stat
pentru acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe
care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin
amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionare
durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000, etc;
iar exemplele pot continua.
O lipsă de reacție rapidă a autorităților statului sau o tergiversare a acordării
măsurilor de sprijin menţionate are urmări imediate în economia naţională.
Modificările legislative propuse prin prezentul proiect de Ordonanţă
următoarele:

sunt

Având în vedere că în conţinutul art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014 nu sunt
cuprinse toate organismele administraţiei centrale cu atributii in implementarea
politicii Guvernului, care pot fi furnizoare de măsuri de natura ajutorului de stat sau
de minimis, se va completa alin. (1) astfel încât să se poată regăsi în conţinutul
articolului orice furnizor de ajutor de stat al administraţiei centrale. Totodată,
memorandumul privind oportunitatea promovării respectivei măsuri va fi supus
aprobării Guvernului după obținerea avizului Consiliului Concurenţei, astfel încât
forul executiv să cunoască pozițiile tuturor instituțiilor implicate în problematica
respectivă.
2.
Schimbări
preconizate

Astfel, orice proiect de ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiat de organele de
specialitate ale administraţiei publice centrale, de autoritățile sau instituțiile
publice aflate în subordinea, în coordonarea şi, respectiv, sub autoritatea
acestora, , precum și de cele asimilate acestora cu atribuții în implementare
politicii Guvernului, va fi însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind
oportunitatea promovării respectivei măsuri. Memorandumul va fi supus
aprobării Guvernului după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei.
Fundamentarea promovării oricărei măsuri de natura ajutorului de stat trebuie
să revină inițiatorului/furnizorului, acesta fiind cel mai în măsură să
argumenteze necesitatea intervenţiei statului în economia de piaţă.
Totodată, având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (4) din O.U.G. 77/2014 conform cărora măsurile de
ajutor de stat trebuie să fie instituite doar în urma unor analize iar actele
normative/administrative care le vor iniţia vor cuprinde cel puţin elementele
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următoare: obiectivul, modalitatea acordării, beneficiarii, perioada de aplicare,
cuantumul fondurilor alocate, prevederea europeană aplicabilă în conformitate cu
legislaţia ajutorului de stat,
- prevederile art. 7 alin. (4) din O.U.G. 77/2014 conform cărora măsurile de
ajutor de stat/ajutor de minimis iniţiate de autorităţile locale trebuie să fie însoţite
de o informare a Prefectului care să cuprindă în analiza de oportunitate cel puţin
elementele următoare: obiectivul, modalitatea acordării, beneficiarii, perioada de
aplicare, cuantumul fondurilor alocate, prevederea europeană aplicabilă în
conformitate cu legislaţia ajutorului de stat,
este necesară asigurarea uniformității de reglementare pe cele două paliere –
central și local – cu stricta respectare a prevederilor deja existente. Astfel, se are în
vedere ca memorandumul să fie elaborat de instituţiile iniţiatoare de regulă
semestrial, în urma obținerii punctului de vedere al Ministerului Fondurilor
Europene, în privința complementarităţii respectivei măsuri de ajutor de stat sau
ajutor de minimis cu programele finanţate din fonduri europene și a consultării
furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial pentru aplicarea politicii în
domeniul ajutorului de stat, fiind avizat de către Ministerul Finanţelor Publice în
ceea ce priveşte încadrarea în politicile economico-bugetare ale Guvernului.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că măsurile de natura ajutorului de stat,
instituite prin actele adoptate sau inițiate de către Guvern sunt deja supuse avizării
de către Ministerul Finanţelor Publice, datorită impactului acestora asupra
veniturilor sau cheltuielilor bugetului general consolidat, iar pentru a evita o dublă
avizare, având același obiect, se propune ca măsurile de natura ajutorului de
minimis sau a ajutorului de stat exceptat instituite prin acte adoptate sau, după
caz, iniţiate de Guvern, precum şi toate măsurile finanţate din fonduri europene şi
cele iniţiate de autorităţile publice locale să nu necesite întocmirea
memorandumului.
Totodată, pentru a crea o egalitate de tratament a tuturor măsurilor de natura
ajutorului de stat, indiferent de actul normativ sau administrativ de instituire a
acestora, atât în ceea ce priveşte complementaritatea acestora cu programele
finanţate din fonduri europene cât şi consultarea frunizorilor în cadrul Consiliului
interministerial pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, se
propune ca măsurile ce urmează a fi instituite prin acte adoptate sau, după caz,
iniţiate de Guvern să fie supuse consultărilor furnizorilor în cadrul Consiliului
interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de
stat", însoţite de punctul de vedere prealabil al Ministerului Fondurilor Europene,
în ceea ce priveşte asigurarea complementarităţii respectivei măsuri de ajutor de
stat sau ajutor de minimis cu programele finanţate din fonduri europene.”
Pentru o mai bună orientare a fondurilor publice și eficientizarea activității
autorităților publice centrale în procesul de inițiere a unor măsuri de sprijin, este
necesar ca acestea să deruleze analize de oportunitate asupra implementării unor
asemenea măsuri și să realizeze un calendar pe termen mediu (6-12 luni) al tuturor
măsurilor de ajutor avute în vedere. De aceea, se propune introducerea unei noi
reguli referitoare la prezentarea bianuală, în cadrul CIAS, a tuturor proiectelor de
măsuri ce se doresc a fi implementate.
Având în vedere faptul că memorandumul nu va mai fi elaborat de Ministerul
Finanțelor Publice, pentru asigurarea coerenței cu noile prevederi, se va
reglementa în sensul ca orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de
stat sau ajutor de minimis, să fie analizat de Consiliul Concurenţei numai dacă va
fi însoţit de analiza de oportunitate menționată la art. 3 alin.(4) precum şi de
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avizul MFP și de punctul de vedere al MFE sau de dovada informăriiprefecturilor
și a consiliilor județene.
Totodată, pentru a se asigura claritate OUG nr. 77/2014 și a se facilita aplicarea
acestui act normativ, alocările individuale acordate in baza unei scheme de ajutor
de stat, care trebuie notificate la Comisia Europeană, vor fi exceptate de la
condiția prezentării analizei de oportunitate și a celorlalte documente .
Pentru a stabili fără echivoc faptul că introducerea de modificări, care pot altera
compatibilitatea unei măsuri de ajutor, obligă inițiatorul/furnizorul să reia
procedura de aprobarea a măsurilor de ajutor de stat sau de minimis, se propune ca
modificarea actelor normative/administrative şi a documentelor subsecvente care
implementează ajutoare de stat sau de minimis să se efectueze cu respectarea
procedurii de promovare a memorandumului.
Pentru claritatea procedurii de notificare şi informare, forma finală a notificării sau
a informării va fi înaintată Consiliului Concurenţei, de către iniţiator sau furnizor,
după aprobarea memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din OUG nr.
77/2014, în vederea transmiterii la Comisia Europeană.
Pentru a spori gradul de claritate și coerență a procedurii de compensare pentru
prestarea unui serviciu de interes economic general/obligaţii de serviciu public,
proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie
scheme/ajutoare ad-hoc, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui
serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, se vor
transmite Consiliului Concurenţei în vederea avizării.
În scopul elaborării, de către furnizorii măsurilor de ajutor de stat/ajutor de
minimis aflate în implementare la momentul intrării în vigoare a acestei ordonanţe,
a unor norme metodologice proprii privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de
stat acordate, aceștia vor fi obligați să emită, prin acte normative/administrative,
acele norme metodologice, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre
informare în termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare a acestei
ordonanţe.Având în vedere prevederile art. 42 din OUG nr. 77/2014, care
menționează obligația furnizorilor sau administratorilor unei măsuri de ajutor de
stat sau de minimis de a informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în
vigoare a măsurilor de sprijin în termen de maximum 5 zile, precum și faptul că
Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat va menționa o obligație similară,
se abrogă prevederile art. 17 din aceeași ordonanță de urgență, potrivit căruia
„Forma finală a actelor normative sau administrative care implementează ajutoare
minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile
de la data adoptării, şi se publică pe pagina de internet a furnizorului şi a
Consiliului Concurenţei.”
În vederea creării unui cadru legislativ unitar la nivel naţional, care să răspundă
solicitărilor Comisiei Europene în domeniul ajutorului de stat și să poată fi uşor
aplicabil în angrenajul instituţiilor statului, este necesară adoptarea prezentei
ordonanţe care să reglementeze mecanismul de analiză a oportunității și
prioritizării măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat.
Deblocarea procesului de analiză şi elaborare a unor măsuri de sprijin de către
fiecare furnizor în parte, pentru care se vor emite avize și puncte de vedere de către
Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce priveşte încadrarea în politicile
economico-bugetare şi financiare ale statului român şi de către Ministerul
Fondurilor Europene în ceea ce priveşte asigurarea complementarităţii măsurii de
ajutor de stat cu programele finanţate din fonduri europene, va avea ca rezultat
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imediat pe de o parte susţinerea mediului de afaceri prin promovarea măsurilor ce
au ca scop investiţiile şi implicit dezvoltarea regională, iar pe de altă parte
posibilitatea intervenţiei statului în situaţii deosebite şi de urgenţă în vederea
salvării/restructurării agenţilor economici strategici.
În cazul adoptării reglementărilor prezentate mai sus, nu vor mai putea fi aplicate
prevederile H.G. nr. 437/2015, care va fi abrogat prin prezenta ordonanţă, dar va fi
adoptată o nouă hotărâre a Guvernului care să reglementeze procedura de elaborare
şi conţinutul Memorandumului și al analizei de oportunitate.
3. Alte
informaţii

Nu este cazul
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul
Proiectul de act normativ are ca obiect revizuirea unor proceduri administrative în
macroecono
domeniul ajutorului de stat fără impact macroeconomic relevant.
mic
1
1 Impactul
asupra
Modificarea propusă urmărește flexibilizarea procesului de promovare și adoptare
mediului
concurenţial a măsurilor de ajutor de stat în România, cu respectarea legislației europene în
şi domeniului domeniu.
ajutoarelor
de stat
2. Impactul
Impactul asupra mediului de afaceri este indirect, dar pozitiv ca urma a
asupra
eficientizării procedurilor administrative ale instituțiilor publice implicate în
mediului de
aplicarea politicii naționale în domeniul ajutorului de stat.
afaceri
1
2 . Impactul
Proiectul de act normativ are ca obiectiv principal diminuarea sarcinilor
asupra
administrative la nivelul instituțiilor publice centrale și o mai bună distribuție a
sarcinilor
administrati acestora în funcție de responsabilități și atribuții legale.
ve
22. Impactul
Impactul asupra IMM-urilor este indirect, dar pozitiv ca urma a eficientizării
asupra
întreprinder procedurilor administrative ale instituțiilor publice implicate în aplicarea politicii
naționale în domeniul ajutorului de stat.
ilor mici şi
mijlocii
3. Impactul
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
social
4.
Impactul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
asupra
mediului
5. Alte
Nu au fost identificate
informaţii
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori

Anul
curent

Următorii 4 ani

Media
pe 5 ani

7

1
1. Modificări ale
plus/minus, din care:

2
veniturilor

3

4

5

6

7

bugetare,
Nu are impact asupra veniturilor bugetare

a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale
plus/minus, din care:

cheltuielilor

bugetare,

Nu are impact asupra cheltuielilor bugetare

a) buget de stat, din acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

Nu are impact financiar

a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor
cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

5. Propuneri pentru a compensa reducerea
Nu este cazul
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificarilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
Nu este cazul
bugetare
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
a) Se modifică art. 7 din OUG nr. 77/2014 și
1) Măsuri normative necesare pentru aplicarea
se abrogă art. IV din Legea nr. 20/2015
prevederilor proiectului de act normativ:
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
a) acte normative în vigoare ce vor fi
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
modificate sau abrogate, ca urmare a
naţionale în domeniul ajutorului de stat,
intrarii în vigoare a proiectului de act
precum şi pentru modificarea şi completarea
normative;
Legii concurenţei nr. 21/1996 , și se abrogă
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
HG nr. 437/2015 pentru procedura de
în vederea implementării noilor dispoziţii;
aprobare şi conţinutul memorandumului
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prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului
de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
b) În vederea implementării noilor dispoziţii
nu urmează a fi elaborate acte normative.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
11) Compatibilitatea proiectului de act normativ cu subiect.
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
2) Conformitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun subiect.
prevederi comunitare
3) Măsuri normative necesare aplicării directe a Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
actelor normative comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

5) Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
internaţionale din care decurg angajamente
6) Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme
subiect.
implicate
2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care Proiectul de act normativ nu se referă la acest
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul subiect.
proiectului de act normativ
3) Consultările
organizate
cu
autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului Proiectul de act normativ nu se referă la acest
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a subiect.
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile Proiectul de act normativ nu se referă la acest
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind subiect.
constituirea consiliilor interministeriale permanente
5) Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ va fi supus avizului
Consiliului Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei

Coiniţiator Consiliul Concurenţei.
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e) Curtea de conturi
Nu au fost identificate.

6) Alte informaţii

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1) Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ a fost supus
necesitatea elaborarii proiectului de act normativ consultării publice potrivit legii
2) Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
Proiectul de act normativ nu se referă la
implementării proiectului de act normativ,
acest subiect.
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu au fost identificate.
3) Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului
de act normativ de către autorităţile Nu implică măsuri
administraţiei publice centrale şi/sau locale – implementare.
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente

suplimentare

de

Nu au fost identificate.

2) Alte informaţii

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţie, republicată, s-a întocmit
uratul proiect de Ordonanţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014
vind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea
gii concurenţei nr. 21/1996, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Anca Dana DRAGU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI CONCURENŢEI
Bogdan-Marius CHIRIŢOIU

AVIZĂM FAVORABIL
VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI
RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Vasile DÎNCU

Costin BORC
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MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Aura Carmen RĂDUCU

Lazăr COMĂNESCU

MINISTRUL ENERGIEI

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

Victor Vlad GRIGORESCU

Dan Marian COSTESCU

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI
PĂDURILOR

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Cristina PAŞCA PALMER

Adrian CURAJ

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
Patriciu-Andrei ACHIMAŞ-CADARIU

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
Achim IRIMESCU

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR
VÂRSTNICE
Claudia – Ana COSTEA
MINISTRUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Elisabeta LIPĂ

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU
SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
Marius Raul BOSTAN
MINISTRUL CULTURII
Vlad ALEXANDRESCU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Raluca Alexandra PRUNĂ

