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RAPORT COMUN

asupra Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de 

despdgubiri producdtorilor agricoli afectapi defenomene 

meteorologice nefavorabile

(L275/2020)

In temeiul art.147 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate 

cu prevederile art.152 alin.(l) si (2) din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru constitupionalitate si 

Comisia pentru agricultura, Industrie alimentara si dezvoltare rurala, prin 

adresa nr.L275/2020 din 29 septembrie 2020, au fost sesizate de catre Biroul 

permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun 

asupra Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despdgubiri 

producdtorilor agricoli afectapi de fenomene meteorologice nefavorabile, ca urmare a 

Deciziei Curpii Constitupionale nr.591 din 14 iulie 2020.



Propunerea legislativa are ca obiect are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, in vederea acordarii 
de despagubiri producatorilor agricoli ale caror culturi sunt afectate de fenomene 

meteorologice nefavorabile, in vederea continuarii activitatii acestora.
In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate, Guvernul, autorul sesizarii, 

aduce atat critici de neconstitutionalitate extrinseca, cat si critici de 

neconstitutionalitate intrinseca, sustinand ca se incalca art. 1 alin. [5] si a art. 148 alin. 
(2) si alin. (4) din Constitutie din perspectiva modalitatii alese de legiuitor pentru 

instituirea unei noi scheme de ajutor de stat si arata ca legea criticata are ca obiect 
instituirea unei scheme de ajutor de stat, in vederea acordarii de despagubiri 
producatorilor agricoli ale caror culturi sunt afectate de fenomene meteorologice 

nefavorabile, pentru continuarea activitatii acestora, si ca, in domeniul ajutorului de 

stat §i al concurentei, Comisia Europeana este singura institute care decide asupra 

compatibilitatii masurii cu normele incidente ale Uniunii Europene.
Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.591 din 14 iulie 2020, a admis obiecjia 

de neconstitutionalitate §i a constatat ca Legea phvind instituirea unui ajutor de stat 
pentru acordarea de despagubiri producatorilor agricoli afectapi de fenomene, este 

neconstitutionala in ansamblul sau.

In §edintele din 29 decembrie 2020 si 2 februarie 2021, Comisia pentru 

constitutionalitate si Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare 

rurala au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte raport comun de 

respingere a legii.

Prin Decizia nr.591/2020, Curtea Constitutionala a constatat 
neconstitutionalitatea in integralitate a legii pentru urmatoarele considerente:

- din motivarea sesizarii de neconstitutionalitate rezulta ca autorul acesteia 

aduce critici de neconstitutionalitate extrinseca ce vizeaza, printre altele, 
procedura de adoptare a legii referitoare la lipsa notificarii Comisiei 
Europene, lipsa solicitarii de la Guvern a fisei financiare, lipsa solicitarii
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avizului Consiliului Concurentei, precum si la incalcarea principiului 

bicameralismului. De asemenea, se aduc si critici de neconstitutionalitate 

intrinseca, ce vizeaza continutul normativ al art. 12 din lege; 

din ansamblul normelor europene si interne, m materie, rezulta ca masurile 

ce constituie ajutor de stat pot fi adoptate si acordate numai sub conditia 

autorizarii lor de catre Comisia Europeana;

in absenta unui termen expres in cuprinsul legii criticate, care sa asigure 

primirea deciziei Comisiei Europene, legea va intra in vigoare conform art. 

78 din Constitutie si, in consecinta, ajutorul de stat ar urma sa fie 

implementat anterior primirii deciziei Comisiei Europene de acordare a 

ajutorului de stat, ceea ce incalca dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutie; 

Curtea retine ca daca ajutorul instituit este exceptat de la obligatia de 

notificare, atunci aceasta calificare ar trebui sa fie prevazuta chiar in 

cuprinsul legii, potrivit art. 7 alin. [3] teza a doua din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 77/2014, conform caruia, "In cuprinsul actelor administrative 

sau normative sau, dupa caz, in cuprinsul instrumentelor de prezentare si 

motivare aferente acestora, prin care se instituie masuri de natura ajutorului 

exceptat, trebuie mentionat faptul ca masurile respective se incadreaza in 

categoria ajutoarelor de stat sau de minimis exceptate"; 

analizand continutul normativ al art. 10 din legea criticata, care prevede 

efectele deciziei Comisiei Europene asupra legii privind ajutorul de stat 

instituit, se deduce, insa, ca ajutorul instituit de legea criticata este supus 

obligatiei de notificare a Comisiei Europene;

Curtea observa, astfel, ca legiuitorul foloseste notiunea de "notificare". Or, 

potrivit art. 2 alin. (1) lit. q), respectiv lit. k] din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 77/2014, notificarea este formularul specific insotit de 

documentatia aferenta ce urmeaza sa fie transmisa Comisiei Europene in 

vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si analizarii compatibilitatii 

proiectelor masurilor de sprijin cu legislatia europeana, iar documentatia 

este proiectul de act normativ sau administrativ prin care se instituie
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masura de sprijin, precum si orice alt act relevant pentru analiza 

compatibilitatii masurii cu regulile Uniunii Europene in domeniul ajutorului 

de stat;

astfel, reiese ca ajutorul de stat pentru acordarea de despagubiri 

producatorilor agricoli afectati de fenomene meteorologice nefavorabile este 

supus notificarii Comisiei Europene;

in aceasta ipoteza, avand in vedere cadrul legislativ national si european, 

este evident ca notificarea Comisiei Europene cu privire la instituirea unui 

ajutor de stat trebuie sa preceada intrarea in vigoare a actului normativ prin 

care se instituie respectivul ajutor si ca niciun astfel de ajutor de stat nu se 

poate acorda fara decizia de autorizare a Comisiei Europene; 

cu privire la competenta de notificare a Comisiei Europene, Curtea retine ca 

aceasta apartine Consiliului Concurentei care reprezinta Romania in fata 

Comisiei Europene in procedurile Uniunii Europene privind ajutorul de stat 

si este autoritatea nationala abilitata sa transmits Comisiei Europene 

notificarile, informarile, respectiv rapoartele intocmite potrivit prevederilor 

legale interne si normelor Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat; 

Curtea constata ca, in ceea ce priveste tipul ajutorului de stat instituit de 

legea criticata, aceasta confine dispozitii contradictorii care conduc la 

imposibilitatea calificarii ajutorului de stat ca fiind unul supus obligatiei de 

notificare a Comisiei Europene anterior adoptarii actului normativ sau ca 

fiind unul exceptat de la aceasta obligatie, situatie in care Comisia Europeans 

trebuie informatS ulterior adoptSrii actului normativ;

legea nu este suficient de clarS si precisS pentru a putea fi aplicatS, mai ales 

cu privire la existenta sau lipsa obligatiei de notificare a Comisiei Europene 

referitoare la ajutorul de stat, respectiv fScand imposibilS determinarea 

procedurii aplicabile, atat anterior, cat si ulterior adoptSrii actului normativ, 

in raporturile dintre stat si Uniunea Europeans referitoare la acordarea unui 

ajutor de stat;
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- Curtea constata ca, in ceea ce priveste legea supusa prezentului control de 

constitutionalitate, in procedura de legiferare nu a fost solicitata fisa 

financiara de catre initiatorii propunerii legislative;

- cu privire la efectele pe care le produce lipsa fisei financiare, Curtea a stabilit 

ca, in lipsa unei fise financiare reactualizate la momentul adoptarii legii 

conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 si in lipsa unui dialog real 

intre Guvern si Parlament, nu se poate trage decat concluzia ca la adoptarea 

legii s-a avut in vedere o sursa de finantare incerta, generala si lipsita de un 

caracter obiectiv si efectiv, nefiind asadar reala.

Fata de considerentele cuprinse in decizia mentionata, membrii celor doua 

comisii au hotarat sa adopte raportul de respingere a legii trimise la promulgare.

In cadrul dezbaterilor, s-a facut si mentiunea cu privire la faptul ca, intre timp, a 

fost adoptata Legea nr.247/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat 

producdtorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de 

seceta pedologicd care reglementeaza schema de ajutor de stat privind aceste 

despagubiri in conformitate cu normele europene si interne, astfel incat legea trimisa 

la promulgare si declarata ca fiind neconstitutionala a ramas fara obiect.

In ceea ce priveste efectele unei decizii prin care Curtea, in cadrul controlului 

anterior promulgarii, constata neconstitutionalitatea legii examinate, in integralitatea 

sa, iar nu doar a unor dispozitii din cuprinsul acesteia, in temeiul art. 147 alin. (4) din 

Legea fundamentals si avand in vedere jurisprudenta Curtii in materie, Parlamentului 

ii revine obligatia de a constata incetarea de drept a procesului legislativ cu privire la 

aceasta.

In conformitate cu prevederile alin.(4} al art.147 din Constitu^ie, deciziile Curtii 

Constitu^ionale sunt general obligatorii §i au putere numai pentru viitor, de la data 

publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

La dezbateri a participat, in conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, domnul
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Claudiu Sorin Rosu Mares, secretar de stat, Ministerul Agriculturii Dezvoltarii 

Rurale.

In consecin^a, Comisia pentru constitutionalitate si Comisia pentru 

agricultura, Industrie alimentara si dezvoltare rurala supun spre dezbatere $i 

adoptare, plenului Senatului, raportul comun de respingere a legii trimise la 

promulgare.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(2) din 

Constitufia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufie §i art.92 alin.(7) pct.l din Regulamentul 

Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, legea urmeaza a fi dezbatuta de 

Senat in calitate de prima Camera sesizata.

Presedinte,Pre^edinte,

Senator lon-Cristinel RUJAN Senator George ^A.

Secretar,Secretar,

Senator Cristian-Augustin NICUJ^SCU-tAgARLAS Senatoi^ ibastian CERNIC
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