GUVERNUL ROMANIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic – La articolul 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările și
completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul
cuprins:
“ (3) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 338.819,00 mii lei și
se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale pe anul 2016.“

PRIM - MINISTRU

Dacian Julien CIOLOȘ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind
1. Descrierea situaţiei actuale
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizată în agricultură, începând cu
anul 2015 se aplică schema de ajutor de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură,
respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a
motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi
îmbunătăţiri funciare.
În ceea ce privește resursele financiare alocate, art. 10
din această hotărâre prevede că valoarea maximă a
schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare
2015-2020, este de 3.334037,25 mii lei.
Totodată, suma alocată de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru
plata ajutorului de stat în anul 2015 a fost de 377.472,250
mii lei.
2. Schimbări preconizate

În vederea aplicării în anul 2016 a schemei de ajutor de
stat reglementată prin HG nr.1174/2014, este necesară
stabilirea sumei alocate de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anul
2016.
Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se
completează prevederile cuprinse la art.10 din HG
nr.1174/2014, cu un alineat nou, care stabilește suma
alocată în anul 2016.

Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
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1. Impactul macroeconomic

11. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act
normativ permite și în anul 2016 finanțarea schemei de
susținere a cheltuielilor producătorilor agricoli, prin
diminuarea costurilor de producţie și stimulează
desfăşurarea în continuare a activităţilor din agricultură.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Se crează un climat favorabil operatorilor din sectorul de
producţie şi distribuţie a combustibililor, pentru
revigorarea şi dezvoltarea sectorului.
Nu este cazul
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile
5. Impactul asupra drepturilor și
Convenției europene a drepturilor omului și ale
libertăților fundamentale ale omului
protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate de
România, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a
Drepturilor Omului.
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 338.819,00 mii lei și se asigură
de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale pe anul 2016.
Suma este cuprinsă în Defalcarea, pe acte normative a art.40.15 “Sprijinirea producătorilor
agricoli ” cuprins în bugetul MADR pe anul 2016, transmisă la Ministerul Finanțelor Publice cu
nr. 153100 din 06.01.2016.
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
b) ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
1. Măsuri normative necesare
pentru aprobarea cantităților de motorină ce beneficiază
pentru aplicarea prevederilor
de ajutor de stat sub formă de rambursare
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
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11.Compatibilitatea proiectului de Nu este cazul
act normativ cu legislația în
domeniul achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de
România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului
Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
1. Informaţii privind procesul de
avut loc consultări cu reprezentanţi ai asociaţiilor
consultare cu organizaţii
profesionale şi patronale din sectoarele vegetal,
neguvernamentale, institute de
zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.
cercetare şi alte organisme
implicate
Având în vedere domeniul de aplicabilitate al actului
2.Fundamentarea alegerii
normativ, au fost consultate organismele parteneriale
organizaţiilor cu care a avut loc
reprezentative din aceste sectoare
consultarea, precum şi a modului
în care
activitatea acestor organizaţii este
legată de obiectul proiectului de
act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul
de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale autorităţilor administraţiei
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publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor interministeriale,
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
5. Informaţii privind avizarea de
Consiliului Legislativ
către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
1. Informarea societăţii civile cu
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea
privire la necesitatea elaborării
nr.52/2003 privind transparenţa decizională.
proiectului de act normativ
Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2.Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Instituţia publică responsabilă cu implementarea
proiectului de act normativ de măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este
către autorităţile administraţiei Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
publice centrale şi /sau locale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii
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Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii
Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizată în agricultură, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Achim IRIMESCU

AVIZĂM FAVORABIL,

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Anca Dana DRAGU

Lazăr COMĂNESCU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Raluca Alexandra PRUNĂ
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