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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de  urgență 
a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru completarea și modificarea Legii 
concurenței nr.211/1996 

 PL-x nr. 50/2015 
 
 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de 
urgenţă, cu asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de  urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în 
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru completarea și 
modificarea Legii concurenței -  PL-x nr. 50/2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de 
lege stabilește în detaliu procedurile naționale în domeniul ajutorul de stat, 
prin aliniere la TFUE și la regulamentele Uniunii Europene aplicabile în 
materie, citate în nota de fundamentare. 
 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat 
proiectul de lege, cu amendamente, în şedinţa din 11 februarie 2015. Senatul 
a introdus o excepție parțială la procedurile reglementate prin textul propus, 
anume ajutoarele din domeniul agriculturii și pisciculturii. 
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 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1314 din 4.12.2014, a avizat 
favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii 
legislative. Consiliul legislativ a recomandat alinierea deplină a definițiilor 
referitoare la ajutorul de stat ilegal și abuziv la legislația Uniunii. 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  17 februarie  
2015. 
 
 
 

* 
* * 

 
 
 Analizând acquis-ul european relevant, precum și situația de fapt 
prezentată în motivare, Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea 
și oportunitatea reglementării. 
 
 Analizând propunerea Senatului de exceptare a ajutorului de stat în 
domeniul pescuitului ce ar rezulta din programele de sprijin ale Uniunii 
Europene, Comisia de afaceri europene recomandă solicitarea opiniei 
reprezentanților Guvernului în ce privește corespondența cu scopul 
reglementării propuse.  
 
 Conform principiului "acolo unde legea nu distinge, nu putem distinge 
nici noi", deoarece nici TFUE nu distinge între domeniile economice ale 
ajutorul de stat iar Regulamentul(UE) 651/2014, la art. 13. para c) ii, 
stabilește doar o categorie de ajutor regional care aparține domeniului în 
speță, nu ar fi acceptabilă excepția propusă de Senat.  
 
 Regulamentul UE) 651/2014 precizează, într-adevăr, în preambul la 
art 10) că: "în unele sectare cum ar fi sectorul pescăresc și al acvaculturii și  
producția agricolă primară, domeniul de aplicare ar trebui limitat ținându-se 
seama de normele speciale aplicabile."  
 
 Din această perspectivă, excepția adoptată de Senat ar putea fi 
acceptată, cu condiția justificării și explicării sale în ce privește " normele 
speciale aplicabile" și, mai ales, în ce ar consta limitele avute în vedere. 
Aceasta, pentru un plus de claritate a sintagmei "prevederi referitoare la 
raportare și monitorizare".  
  
 Pentru rigoarea privind identitatea de scop, ar trebui explicat și de ce 
excepția se aplică doar ajutoarelor de stat din acest domeniu pentru care 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale joacă rolul de autoritate națională 
de contact iar din rațiuni de claritate, în acest context sintagma "alți furnizori 
de ajutor" ar trebui reanalizată.    
 
 Analizând avizul Consiliului Legislativ în ce privește fondul, adică 
definiția ajutoarelor de stat ilegale și abuzive, anume punctele A., B. și C. ale 
avizului, Comisia pentru afaceri europene recomandă urmarea observațiilor și 
propunerilor Consiliului Legislativ. 
 
 Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene 
au fost prezenţi la dezbateri 12 deputaţi. 
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 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ana BIRCHALL 
 

Vicepreședinte, 
 
 

Bogdan NICULESCU-DUVĂZ  
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