ORDONANŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei 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
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea
nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893
din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - (1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta 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 sau, respectiv,
sub autoritatea acestora, precum și de cele asimilate acestora cu atribuții în
implementarea politicii Guvernului, trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de
Guvern privind oportunitatea promovării respectivei măsuri şi încadrarea în politicile
economico-bugetare si financiare ale Guvernului. Memorandumul este supus aprobării
Guvernului după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei, prevăzut la alin. (9).
(2) Memorandumul prevăzut la alin. (1) se elaborează de instituţiile iniţiatoare, de
regulă semestrial, în urma obținerii punctului de vedere 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 și al
consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea
politicii în domeniul ajutorului de stat", fiind avizat de către Ministerul Finanţelor
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Publice în ceea ce priveşte încadrarea în politicile economico-bugetare și financiare ale
Guvernului.
(3) 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, nu necesită
întocmirea memorandumului prevăzut la alin. (1).
(4) Măsurile ce urmează a fi instituite prin acte adoptate sau, după caz, iniţiate de
Guvern se supun 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.
(5) Consultările prevăzute la alin. (2) și (4) se realizează, de regulă, de două ori pe
an, în perioade stabilite de către Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea
politicii în domeniul ajutorului de stat".
(6) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor
de minimis iniţiate de autorităţile publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu
politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, acestea trebuie să fie
însoţite de dovada informării Instituţiei Prefectului şi a consiliului judeţean cu privire la
intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv
analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin.(4).
(7) Orice proiect de măsură, susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de
minimis, se analizează de Consiliul Concurenţei numai dacă este însoţit de analiza de
oportunitate prevăzută la art. 3 alin. (4) precum şi de avizul și punctul de vedere
menţionate la alin. (2) sau de documentele prevăzute la alin. (6), după caz.
(8) Alocările individuale, acordate in baza unei scheme de ajutor de stat care
trebuie notificate la Comisia Europeană, sunt exceptate de la prevederile alin.(7).
(9) Măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, inițiate
de furnizor/iniţiator, după caz, se transmit, în fază de proiect, Consiliului Concurenţei
care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute de legislaţia europene în domeniul ajutorului de stat.
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(10) Avizele Consiliului Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei
imediat după adoptare.”

2. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
(1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (9) într-un termen
cuprins între 10 şi 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în
care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru
completarea notificării sau a informării.
3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
Modificarea actelor normative/administrative şi a documentelor subsecvente, care
implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare la durată, buget, beneficiari,
instrument de acordare, condiţii de eligibilitate şi de acordare, se face cu respectarea
prevederilor art. 7-14.
4. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
(1) Forma finală a notificării sau a informării se înaintează Consiliului
Concurenţei, după aprobarea memorandumului prevăzut la art.7 alin.(1), de către
iniţiator sau furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană.
5. Articolul 17 se abrogă.
6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
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 transmit
Consiliului Concurenţei în vederea avizării.
7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:
(2) Ajutorul de stat, care trebuie rambursat sau recuperat, include şi dobânda
aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării
integrale.
Art. II
Procedura de elaborare şi conţinutul analizei de oportunitate și al
memorandumului, prevăzute de art. 3 alin. (4), respectiv de art. 7 alin. (1) din
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin
prezenta ordonanță, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Art. III
Pentru măsurile de ajutor de stat/ajutor de minimis aflate în implementare la
momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele metodologice proprii,
prevăzute de art. 25 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,
inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, se transmit Consiliului
Concurenței în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Art. IV
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă art. IV din Legea nr. 20/2015
pentru aprobarea Ordonanţei 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
160 din 6 martie 2015, precum şi Hotărârea Guvernului 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 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului
de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iunie 2015.
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