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Referitor la adresa mai sus menţionată, prin care solicitaţi Consiliului Concurenţei opinia cu 
privire la Propunerea legislativă privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de combatere a 
pestei porcine în România (6388/02.09.2021), vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu art. 49 alin. (2) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 
nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilităţile Consiliului 
Concurenţei nu se extind în domeniul ajutorului de stat/de minimis pentru agricultură şi 
piscicultură, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte 
rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile 
şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor. In domeniul agriculturii, atribuţiile Consiliului 
Concurenţei se limitează la monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis acordate în acest 
sector, inclusiv prin intermediul Registrului ajutoarelor de stat din România (RegAS).

în acest context, vă rugăm să aveţi în vedere că obiectivul vizat de propunerea legislativă 
priveşte măsuri de sprijin (stimulente) pentru compensarea costurilor aferente prevenirii 
apariţiei şi eradicării bolilor animalelor, precum şi ajutoare pentru sectorul creşterii 
animalelor.

în ceea ce priveşte analiza propunerii legislative din perspectiva concurenţială, nu au fost 
identificate prevederi care să contravină Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi natura domeniului vizat prin proiect, vă 
rugăm să vă adresaţi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea competentă a 
se pronunţa asupra compatibilităţii acestuia din punct de vedere al reglementărilor specifice 
sectorului agricol.

Asigurându-vă de întreaga noastră colaborare, vă stăm la dispoziţie pentru informaţii 
suplimentare.

Cu deosebită consideraţie,
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