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5, (U.Stimate domnule Secretar General,

Ca urmare a adi'esei dumneavoastră mai sus menţionate, prin care solicitaţi avizul 
Consiliului Concurenţei cu privire Ia Propunerea legislativă privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentm producătorii agricoli de legume - fructe şi cartofi 
(b662/25.10.2022), vă comunicăm unnătoarele:

Din analiza propunerii legislative, reţinem fqjtul că aceasta instituie o schemă de ajutor 
de stat elaborată în baza Orientărilor Uniunii europene privind ajutoarele de stat în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2023-2027f ce va intra 
în vigoare de ia data aprobării de către Comisia Europeană, respectiv în conformitate cu 
art. 107 - 109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (T.F.U.E).
Schema propune acordarea de sprijin sub fomiă de grant, pe o perioadă de 3 ani, în valoare 
de 100.000 euro anual, în cazul persoanelor juridice şi a persoanelor fizice înregistrate 
fiscal", respectiv 300.000 euro anual în cazul cooperativelor^ pentru susţinerea 
activităţilor de sortare, ambalare, etichetare şi transport desfăşurate de producătorii 
agricoh de legume-fructe şi cartofi.
Conform atribuţiilor sale, prevăzute e?^res de art. 25 lit. ş) din Legea concurenţei nr. 
21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei 
asigură aplicarea prevederilor OUG nr. 77/2014 privind procedurile naponale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
21/1996, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 49 alin. (2) din OUG nr. 77/2014, "prevederile acestei ordonanţe de urgenţă 
nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultură şi 
piscicultură, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
îndeplineşte rolul de autoritate naponală de contact în raporturile dintre Comisia 
Europeană şi outorităple şi institupilepublice, alp furnizori de ajutor."

' .4tragem atenţia asupra faptului că procedura legislativă pentru adoptarea Orientărilor privind ajutoarele de stat în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2021 -2027 este în derulare, regulamentul propriu-zis 
şi normele delegate şi de punere în aplicare aferente nefiind încă adoptate. La acest moment sunt în vigoare Orientările 
Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014- 
2020, care se aplică până la 31 decembrie 2022.
- Conform prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
^ Conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a 
grupurilor/organizaţiilor de producători.
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Avâiid în vedere aceste aspecte, precizăm că autoritatea abilitată să analizeze 
conformitatea propunerii legislative cu reglementările europene în vigoare, aplicabile 
ajutoarelor de stat în domeniul agriculturii, este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în calitatea sa de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia 
Europeană şi România în acest domeniu.

Asigurându-vă de întreaga noastră colaborare, vă stăm la dispoziţie pentru orice alte - 
detalii sau informaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie,

Bogdan M. CfflRIŢOIU 
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