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Slimate domnule Secretar General,
Cu privire la adresa dumneavoastra mai sus mentionata, referitoare la comunicarea unui 
punct de vedere de catre Consiliul Concuren^ei cu privire la Propunerea legislativd 
pentru insiituirea Programului de stimulare a iransportului feroviar de calatori ^i/sau de 
marfd (B28/2022),yja comunicam urmatoarele:
Proiectul de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de 
calatori ^i/sau de marfd, transmis spre analiza Consiliului Concurentei, reglementeaza 
instituirea unei scheme de ajutor de stat constand m restituirea sumelor reprezentand 
accizele datorate pentru motorina utilizata de cStre beneflciari drept combustibil pentru 
material rulant cu propulsie diesel. Potrivit propunerii legislative, schema de ajutor de stat 
se notifies Comisiei Europene, iar procedurile pentru derularea acesteia vorfl adoptate in 
termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Ca observape generals, autoritatea de concurenta constatS faptul cS propunerea legislativS 
supusS atenjiei acesteia reprezintS un cadru general de reglementare, aceasta neavand 
prevSzute elementele minime’ obligatorii a fi cuprinse intr-o schemS de ajutor de stat. In 
acest sens, se impune detalierea respectivelor elemente, definitorii pentru o mSsurS de 
ajutor de stat, cu atat mai mult cu cat se stipuleaza cS aceasta va face obiectul nolificarii 
la Comisia Europeans, in vederea obtinerii deciziei de autorizare. Schema de ajutor de 
stat, detaliatS in sensul celor mentionate mai sus, poate face obiectul unui act normativ 
subseevent, cum ar fi procedurile/normele de implementare a proiectului de lege, care vor

' Polri\’il dispozi{iilor art. 3 alin. (4) din OVG nr. 77/2014 privindprocedurile nafionale in domeniul ajuionilui de slat, 
pream peniru modi/icarea fi compleiarea Legit conatrenlei nr. 21/1996. cu modificSrilc ?! compictflrilc ulterioare: 
’’Instituirea masurilor dc ajutor dc stat sau dc minimis sc va face m urma unor analize de oportunitate si impunc 
initiatorului/fumizorului. dupS caz, claborarca. In condi{iilc Icgii, a unor actc normative sau administrative, dupS caz, 
prin care sc instituie scheme dc ajutor de stat sau de minimis sau ajutoarc de stat individualc sau dc minimis, care 
trebuie s3 prevada cel pufin urmUtoarelc elemente: obiectivul, modalilalea acordSrii ajutorului dc .stal sau dc 
minimis, bcneflciari, perioada de aplicarc, cuantumul fondurilor alocatc m acest scop din bugetui furnizorului, 
prcvcdcrca curopcanS aplicabilS m temeiul cArcia a Tost instituitA mAsura dc ajutor dc stat sau dc minimis, in 
conformitatc cu Icgislalia in domeniu."
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fi adoptate in termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de autorizare a Comisiei 
Europene.

Unul din elementele fundamentale ale schemei de ajutor de stat este identificarea §i 
men^ionarea, in cuprinsul actului normativ, a temeiului legal european in baza caruia se 
instituie masura de sprijin.

in func^ie de reglementarea europeana din domeniul ajutorului de stat aplicabila schemei, 
vor putea fi stabilite conditiile specifice de acordare a ajutoarelor de stat in cadrul 
acesteia.

Astfel, masura ar putea fi notificata Comisiei Europene sau exceptata de la notificarea la 
Comisia Europeana.

Exceptarea de la notificare ar putea fi realizata in baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014 
al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piata interna in aplicarea articolelor 107 §i 108 din tratat, care la art. 44 „Ajutoarele 
sub forma de reduceri ale taxelor de mediu in temeiul Directive! 2003/96/CE” prevede ca 
beneficiarii reducerii fiscale sunt selec^iona^i pe baza unor criterii transparente §i 
obiective §i platesc ce! pu^in nivelul minim respectiv de impozitare prevazut in Directiva 
2003/96/CE. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta faptul ca o masura de sprijin 
asemanatoare este reprezentata de HG nr. 549/2018 privind condifiile, procedura si 
termenele de restituire a sumelor reprezentdnd ajutor de stat pentru suportarea unei 
parti din accizele calculate pentru motorina utilizatd drept combustibil pentru motor, 
masura initiata de Ministerul Finantelor §i administrate de Autoritatea Rutiera Romana. 
in conformitate cu prevederile HG nr. 549/2018, ajutorul de stat consta in restituirea 
sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor 
diferentiat, prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in transportul rutier de marfuri §i 
de persoane. Sub aspect procedural, precizam faptul ca schemele de ajutor de stat 
exceptate de la notificarea la Comisia Europeana pot fi puse in aplicare dupa avizarea de 
catre Consiliul Concurentei si adoptarea actului normativ de instituire, fara a mai fl 
necesara indeplinirea altor formalitati din punct de vedere al ajutorului de stat.

in situatia in care se dore§te notificarea masurii, un posibil temei legal ar putea fi 
reprezentat de Orientarile privind ajutoarele de stat pentru clima, proteclia mediului §i 
energie^, care prevad la sectiunea 4.7 "Ajutoarele sub forma de reduceri ale taxelor fiscale 
sau paraflscale” conditiile in care ar putea fi acordate ajutoare sub forma de reduceri ale 
taxelor de mediu (fiscale sau parafiscale). Notificarea presupune transmiterea proiectului 
de schema la Comisia Europeana, in etapa ulterioara avizarii de catre autoritatea de 
concurenfa, pentru a permite forului european sa evalueze compatibilitatea schemei de 
sprijin cu reglementarile europene in vigoare, in vederea autorizarii acesteia, proces care 
poate avea o durata medie de 6 luni de zile.

^ Commicarea Comisiei nr. C (2022) 481 fmal/27.1.2022 - Orientarile din 2022 privind ajutoarele de slat 
pentru clima, protecfia mediului ^i energie.
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in final, ne exprimam disponibilitatea pentru acordarea de asistenta de specialitate la 
elaborarea schemei de ajutor de stat, in functie de procedura considerate adecvata 
obiectivului masurii de sprijin supuse atentiei Consiliului Concurentei.

Cu stima,

HIMBogdan
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