
Parlamentul Romaniei

SenatulCamera Deputa^ilor

Lege pentru instituirea Programului de stimuiarc a transportului feroviar
de calatori si/$au de marfa

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Prezenta lege instituie Programul de stimulare a transportuliii feroviar de calatori p/sau 
de marfd, denumit in continuare Programul, sub forma unei scheme de ajutor de stat 
constand in restituirea sumelor reprezentand accizele datorate pentru motorina utilizata de 
catre beneficiari drept combustibil pentru materialul rulant cu propulsie diesel.
(2) Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finantelor.
(3) Perioada de derulare a programului este I ianuarie 2023-31 decembrie 2027.
(4) Canitatea anuala maxima de motorina pentru care se aplica Programul este echivalenta 
cu consumul de motorina raportat pentru anul 2019, respectiv 80.076 tone.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii §i expresiile utilizate au urmatoarele semnificalii:
1. heneficiari - operatorii de transport definifi la art. 3 pet. 18 din Legea nr. 202/2016 privind 
integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european, cu modificarile 
si compleiarile ulterioare, care delin licente valabile la data de 1 ianuarie a anului pentru care 
se aplica programul pentru servicii de transport feroviar si/sau tractiune.
2. motorind - produsele accizabile cu codurile NC de la 2710 19 41 pana la 2710 19 49 
prevazute la art. 355 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare

Art. 3
(1) Sunt eligibili in program beneficiarii care;
a) nu sunt declarati inactivi;
b) nu inregistreaza obligatii fata de bugetul general consolidat sau, daca acestea sunt inscrise 
in ccrtificatele de atestare fiscala emise de organele fiscale competente au mentiuni legate de 
esalonarc/restructurare/amanare la plata sau asemenea ori sumele reprezentand obligatii de 
plala sunt inferioare sumelor de rambursat/restituit;
c) la data de 31 decembrie 2019 nu se aflau in dificultate in sensul prevederilor art. 2 pet. 18 
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu pia^a interna in aplicarea articolelor 107 ?i 108 din tratat.



Art. 4
(1) Bugetul total al schemei se stabile§te la 657.545.500 mii lei, echivalentul nivelului 
accizei la motorina, actualizat pentru anul 2022 de Ministerul Finantelor potrivit art. 342 din 
Legea nr.227/20I5 privind Codul fiscal, cu modificarile fi completarile ulterioare, aferent 
consumului total de motorina al operatorilor de transport pentru anul 2019.
(2) Bugetul anual va fi actualizat anual, in functie de nivelul accizei la motorina stabilit 
pentru anul urmator.

Art. 5
(1) Administratorul schemei are urmatoarele obligapi:
a) inregistreaza in registre separate beneficiarii si operatorii economic! care distribuie sau 
comercializeaza motorina;
b) solicita informatiile necesare privind beneficiarii de la Ministerul Transporturilor;
c) confrunta datele §i informatiile cuprinse in solicitarile beneficiarilor cu cele ale 
operatorilor economici care distribuie sau comercializeaza motorina;
d) reslituie contravaloarea accizei beneficiarilor;
c) se asigura de acuratelea datelor rapoitate de beneficiari §i de operatorii economici care 
distribuie sau comercializeaza motorina.

Art. 6
Cererea de restituire a contravalorii accizelor se depune in ultima zi a semestrului pentru 
consumul inregistrat in perioada respectiva. Cererile pot fi cumulate.

Art. 7
Recuperarea ajutorului de stat necuvenit se realizeaza in conditiile prevederilor Ordonan^ei 
de urgenja a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de 
stat, precum §i pentru modificarea §i completarea Legii concuren{ei nr. 21/1996, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare ?i completarile 
ulterioare,

Art. 8
(1) Schema de ajutor de stat se notifica Comisiei Europene.
(2) in termen de 30 de zile de la transmiterea deciziei Comisiei Europene, Ministerul 
Finantelor publica prin ordin al ministrului finanlelor procedurile pentru derularea schemei 
de ajutor de stat.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 §i 
ale art. 76 alin. (2) din Constitu^ia Romaniei, republicata.
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