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Nr. 157/21.12.2020 

 

Către 

 

Guvernul României        nr. 5/6899/22.12.2020 

Domnului Prim - ministru Interimar Nicolae - Ionel CIUCĂ 

 

Ministerul Fondurilor Europene      nr. 117731/22.12.2020 

Domnului Ministru Ioan Marcel BOLOȘ   nr. 1/28.12.2020 la Cab Ministru 

 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri   __________________ 

Domnului Ministru Virgil - Daniel POPESCU 

 

Secretariatul General al Guvernului     __________________ 

Domnului Ministru Dragoş CONDREA 

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană  nr 8588/22.12.2020 

Doamnei Ambasador Luminiţa Teodora ODOBESCU 

 

Consiliul Concurenței 

Domnului Președinte Bogdan CHIRIȚOIU    nr. 16652/30.12.2020 

 

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României nr. 62402/22.12.2020 

Domnului Președinte Lucian Dan VLĂDESCU 

 

 

Excelențele Voastre, 

 

Asociația ACDBR, reprezentând companiile care activează în domeniul distribuției de 

bunuri de larg consum în România, având în vedere prevederile Comunicările Comisiei Europene 

privind Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat pentru susținerea economiei în contextul 

crizei provocate de COVID-19 și al OUG nr. 130/2020, vă adresăm solicitarea ca, în urma analizei 

celor mai jos exprimate, să ne transmiteți răspunsul dumneavostră pentru a-l comunica membrilor 

noștri. 

 

Context: 

I. Cronologia emiterii unor acte normative în vederea instituirii în România a unei Scheme 

de ajutor financiar din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei provocate de COVID-19, 

sub regimul juridic al Comunicării Comisiei Europene din martie 2020 - Temporary Framework: 

1 OUG nr. 130/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care 

reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul 

crizei provocate de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 06 august 

https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmbqgizq/ordonanta-de-urgenta-nr-130-2020-privind-unele-masuri-pentru-acordarea-de-sprijin-financiar-din-fonduri-externe-nerambursabile-aferente-programului-operational-competitivitate-2014-2020-in-contextul-c?d=06.08.2020


2 

2020. Acest act normativ a fost notificat Comisiei Europene – SA. 58166 (2020/N) și a primit 

Decizia de aprobare a Schemei de ajutor de stat C(2020) 5949 final 27.08.2020: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3 

2 În data de 13 octombrie 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Comunicarea Comisiei - A patra modificare a Cadrului temporar prin care a fost prelungit până 

la data 30 iunie 2021. 

3 OUG nr 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care 

reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul 

crizei provocate de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 16 

octombrie 2020. 

4 Legea nr. 220/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 

externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul 

crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1011 din 30 octombrie 2020. Acest act normativ a fost 

aprobat în unanimitate de Parlamentul național și a fost promulgat de îndată de Președintele 

Republicii! 

5 OUG nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei 

provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1108 din 19 noiembrie 2020. 

6 Consiliul Concurenței emite avizul înregistrat cu nr 14651/17.11.2020 privind 

modificarea Schemei de ajutor financiar, în vederea notificării simplificate a modificărilor Schemei 

la CE către Ministerul Fondurilor Europene, în atenția Ministrului Fondurilor Europene, domnul 

Ioan Marcel Boloș, în baza art 15, alin 1 din OUG nr 77/2014. Din conținutul avizului Consiliului 

Concurenței reiese că inițiatorul Schemei, în speță Ministerul Fondurilor Europene a solicitat acest 

aviz doar pentru modificările aduse Schemei aprobate prin Decizia CE C(2020) 5949 din 

27.08.2020. 

 

II. Prevederi legislative: 

1 Articolul II. din OUG nr. 199/2020 prevede: 

(1) ”În termen de 10 zile de la data autorizării de către Comisia Europeană a oricăror modificări 

și/sau completări ale schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, prin ordin comun al 

Ministrului fondurilor europene și al Ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se 

aprobă punerea în aplicare a acestora. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3
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(2) Până la autorizarea prevăzută la alin. (1), acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile se realizează în conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia C 

(2020) 4.286 din data de 27 august 2020. ” 

2 Articolul 2 din Regulamentul (UE) 2015/1589 instituie obligația statului membru de a 

notifica Comisiei Europene în timp util orice proiect de ajutor nou, or, având în vedere 

modificarea OUG nr 130/2020 prin Legea nr. 220/2020, apreciem că, în înțelesul art. 15 alin 1 din 

OUG nr 77/2014 coroborat cu definirea ”ajutorului nou” din Regulament, România a adus 

modificări de esență Schemei de ajutor de stat aprobate de Comisie prin Decizia C(2020) 

5949/27.08.2020 și acestea trebuia a fi notificate CE. 

3 Articolul 2, lit. a) din OUG nr. 130/2020 definește Ministerul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri ca administrator al schemei de ajutor de stat. 

4 Articolul 45 din Constituția României consacră ca ”Drepturi și libertăți fundamentale”: 

”Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în 

condiţiile legii sunt garantate.” 

5 Articolul 53 din Constituția României prevede că restângerea exercițiului unor 

drepturi sau al unor libertăţi se poate realiza: ”numai prin lege şi numai dacă se impune, 

după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a 

drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei 

calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.” 

III. Răspunsul primit de Asociația ACDBR în data de 15.09.2020 de la Comisa Europeană 

- Direcția Generală Politică Regională și Urbană, atașată prezentei Petiții 

”Reglementările UE stabilesc reguli generale de eligibilitate pentru fonduri, în 

timp ce statele membre stabilesc alte reguli de eligibilitate în conformitate cu 

obiectivele strategice ale finanțării și normele naționale. Totuși, deoarece ajutorul 

acordat de Stat pune beneficiarii săi într-o pozție favorabilă față de competitorii 

acestora (spre exemplu, oferirea de lichiditati financiare), statele membre trebuie 

să se asigure că, în baza puterii lor discreționare, selecția beneficiarilor ajutoarelor 

să fie bazată pe criterii stabilite obiectiv, pentru a limita denaturarea competiției 

din piață.” 
 

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să ne comunicați: 

1. Documentația privind modificările aduse prin Legea nr. 220/2020 Schemei de ajutor 

financiar instituite în dreptul național prin OUG nr. 130/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost supusă Avizului Consiliului Concurenței de către Ministerul Fondurilor Europene, 

conform art 15 alin 1 din OUG nr. 77/2014? 

2. Dacă nu a fost solicitat avizul Consiliului Concurenței pentru aceste modificări de către 

Ministerul Fondurilor Europene, care au fost motivele și Studiul de impact care au stat la baza 

http://lege5.ro/App/Document/gm4tenjvgy3q/ordonanta-de-urgenta-nr-199-2020-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-130-2020-privind-unele-masuri-pentru-acordarea-de-sprijin-financiar-din-fonduri-externe-nerambu?pid=327762445&d=2020-11-22#p-327762445
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deciziei Ministrului Fondurilor Europene de a demara la Comisia Europeneană procedura 

simplificată pentru modificările aduse doar prin OUG, nu și prin Lege? 

3. Consiliul Concurenței și Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea 

Europeană au transmis CE notificarea prevăzută la art. 16 din OUG nr. 77/2014 privind toate 

modificările aduse prin OUG nr 174/2020, Legea nr. 220/2020 și OUG nr. 199/2020 Schemei 

de ajutor de Stat aprobate de Comisie prin Decizia C(2020) 5949/27.08.2020? 

4. Având în vedere notorietatea Legii nr. 220/2020, precum și atribuțiile legale, Consiliul 

Concurenței, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Primul ministru al României au solicitat punct de 

vedere Ministerului Fondurilor Europene privind decizia de a nu notifica CE modificările aduse 

prin Legea nr. 220/2020 Schemei de ajutor de Stat aprobate de Comisie prin Decizia C(2020) 

5949/27.08.2020? 

5. Ce reprezintă Decizia C (2020) 4.286 din 27 august 2020 invocată în dispozițiile 

Articolului II. din OUG nr. 199/2020? 

6. Restrângerea drepturilor statuate în articolele 45 și 53 din Constituție, generată de 

neaplicarea prevederilor Legii nr. 220/2020 și implicit îngrădirea drepturilor operatorilor 

economici prevăzuți la punctele 10 - 26 ale Articolului unic din modificările aduse OUG nr 

130/2020 prin Legea nr. 220/2020 de a avea acces la finanțarea cu fonduri externe 

nerambursabile de către Guvernul României prin Ministerul Fondurilor Europene, sub 

aspectele mai sus prezentate, este de natură a aduce atingere principiilor concurenței? 

7. Va demara Guvernul României în timp util procedura Notificării CE pentru a oferi 

posibilitatea tuturor beneficiarilor eligibili prevăzuți la punctele 10 - 26 ale Articolului unic 

din Legea nr. 220/2020 să depună cereri de finanțare în vederea accesării fondurilor externe 

nerambursabile, până la 31.01.2020 ? 

 

 

 

 

Cu stimă, 

Ovidiu – Nicolae Gheorghe 

Președinte Asociația ACDBR 
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