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RAPORT 
 

asupra  propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-
urile din industria berii şi asupra propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri 

financiare pentru societăţile comerciale din industria berii  
 

 
 
Cu adresele nr. PL.x. 723 şi nr. PL.x. 724 din 9 octombrie 2006, Biroul 

Permanent conform art.95 şi 115 şi, respectiv, art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, a sesizat,  pentru examinare şi avizare în fond, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru IMM-urile din industria berii şi, respectiv, cu propunerea legislativă 
privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria 
berii. 

 La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, 
ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi ale Consiliului Concurenţei. 

Având în vedere că propunerile legislative au acelaşi obiect de 
reglementare, Guvernul propune, în scopul evitării paralelismelor legislative, reunirea 
lor într-un singur proiect, care să-i fie transmis pentru exprimarea unui nou punct de 
vedere. 

Prezentele propuneri legislative au ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria berii, respectiv, 
anularea obligaţiilor bugetare înregistrate la data de 31.12.2004, reprezentând accize, 
impozit pe profit şi TVA, datorate de societăţile din domeniu, care îndeplinesc 
anumite criterii, precum şi anularea obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor 
respective, calculate până la data intrării în vigoare a legii .  

 Propunerile legislative fac parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative, transmisă sub nr. PL.x.724, a 
participat, in conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei, 
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republicat, domnul deputat Amarie Constantin. Doamna deputat Iordache Graţiela 
Denisa a susţinut propunerea legislativă transmisă sub nr.PL.x. 723, în calitate de 
iniţiator. 

La lucrările comisiei au participat  23  deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 
abţineri. 

Propunerile legislative au fost respinse de Senat în şedinţa din data de 2 
octombrie 2006. 

Propunerile legislative, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 
şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, sunt de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii propunerilor legislative în şedinţa din data de 
17.10.2006, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea propunerii 
legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria 
berii (PL.x. 723), cu amendamentele din anexă şi respingerea propunerii legislative 
privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societăţile comerciale din industria 
berii (PL.x. 724), deoarece aceasta a rămas fără obiect de reglementare. 

 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 

 
 
 
 
Expert: 
Roşu Gica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 



           ANEXĂ 
Amendamente admise 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

1. LEGE 
Privind aprobarea unor măsuri 

financiare pentru IMM-urile din 
industria berii 

LEGE 
Privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

din industria berii 

 
Tehnică legislativă 

  2. Art.1. (1) Se anulează obligaţiile 
bugetare înregistrate la data de 
31.12.2004, reprezentând accize, 
impozit pe profit şi TVA, datorate 
de societăţile comerciale din 
industria berii care îndeplinesc 
criteriile menţionate la art. 3, cu 
excepţia obligaţiilor cu reţinere la 
sursă şi a TVA datorată în vamă. 
 
 
(2) Se anulează dobânzile, 
majorările de întârziere şi 
penalităţile aferente (accesorii) 
datoriilor înregistrate la Bugetul de 
Stat la data de 31.12.2004 calculate 
până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

Art.1. (1) Se scutesc la plată obligaţiile 
fiscale restante la data de 31.12.2003 şi 
neachitate până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, reprezentând 
accize, impozit pe profit şi TVA, datorate 
de întreprinderile mici şi mijlocii  din 
industria berii, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 3, cu 
excepţia obligaţiilor cu reţinere la sursă 
şi a TVA datorată în vamă. 
 
(2) Se scutesc la plată obligaţiile fiscale 
accesorii reprezentând dobânzi, 
penalităţi şi majorări de întârziere 
aferente obligaţiilor fiscale scutite 
conform alin. (1), calculate până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

Pentru utilizarea 
terminologiei Codului de 
procedură fiscală.  
A fost modificată data de 
31.12.2004 în 
31.12.2003 deoarece 
începând cu anul 2004 
societăţile din industria 
berii au plătit o acciză 
diferenţiată, în funcţie de 
capacitatea de producţie. 
 
 
 

  3. Art. 2. (1) Sumele care fac obiectul 
anulării prevăzute la alineatul (1) al 

Art. 2. (1) Sumele care fac obiectul 
scutirii la plată prevăzute la art. 1 alin. 

Pentru respectarea 
procedurii care se aplică 

 5



Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

art. 1 sunt cele cuprinse în 
certificatele de atestare fiscală 
eliberate de organele fiscale 
competente. 
(2) Sumele care fac obiectul anulării 
prevăzute la alineatul (2) al art. 1 
sunt cele cuprinse în procesul verbal 
încheiat de organele fiscale 
competente în termen de maximum 
30 de zile de la data solicitării 
societăţii în cauză. 
 

(1) sunt cele cuprinse în certificatele de 
atestare fiscală eliberate de organele 
fiscale competente. 
 
(2) Sumele care fac obiectul scutirii la 
plată prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt 
cele cuprinse în certificatele de obligaţii 
bugetare, eliberate de organele fiscale 
competente pe baza rapoartelor de 
inspecţie fiscală,  în termen de 
maximum 30 de zile de la data solicitării 
societăţii în cauză. 

în prezent, în 
conformitate cu  
prevederile Codului de 
procedură fiscală. 
. 

  4. Art. 3. (1) Prevederile prezentei legi 
se aplică societăţilor comerciale din 
industria berii care îndeplinesc 
cumulativ următoarele criterii: 
a) au declarat până la 15.01.2005 că 
au capacitate de producţie mai mică 
de 200 mii Hl/an; 
b) nu s-au aflat în procedură de 
reorganizare judiciară sau faliment 
până la data de 31.12.2004; 
 
c) sunt întreprinderi mici şi mijlocii 
potrivit prevederilor Regulamentului 
privind ajutorul de stat pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, 
publicat în Monitorul Oficial al 

Art. 3. (1) Prevederile prezentei legi se 
aplică întreprinderilor mici şi mijlocii  
din industria berii care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii : 
a) nemodificat 
 
 
b) nu s-au aflat în procedură de faliment 
până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi ; 
 
c) sunt întreprinderi mici şi mijlocii 
potrivit prevederilor Regulamentului 
privind ajutorul de stat pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, aprobat 
prin Ordinul preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 55/2004, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 

 
Tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
A fost formulată această 
propunere deoarece 
procedura falimentului 
este ireversibilă, iar în 
situaţia în care societatea 
comercială este în 
faliment, nu îi mai este 
utilă acordarea înlesnirii 
fiscale, însă această 
acordare de facilităţi 
poate aduce prejudicii 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

României, Partea I, nr. 340 / 
19.04.2004, cu modificările şi 
completările ulterioare şi sunt 
considerate „firme în dificultate”, în 
sensul prevederilor „Regulamentului 
privind ajutorul de stat pentru 
salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor aflate în dificultate”, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 
501/2004, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
1215 / 17.12.2004; 
d) calculul numărului de angajaţi şi 
a valorilor financiare are în vedere 
tipurile de întreprinderi mici şi 
mijlocii definite în Regulamentul 
pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 13/2005, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 127 / 09.02.2005; 
e) au întocmit Planurile de 
Restructurare, de restabilire a 
viabilităţii societăţilor în cauză ce 
îndeplinesc cerinţele stipulate la Art. 
13 alin.  2–5, din Regulamentul 

nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare şi 
sunt considerate „firme în dificultate”, în 
sensul prevederilor Regulamentului 
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor în 
dificultate, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 
501/2004, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1215 din 17 
decembrie 2004; 
 
 
d) calculul numărului de angajaţi şi al 
valorilor financiare are în vedere tipurile 
de întreprinderi mici şi mijlocii definite 
în Regulamentul pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului privind 
ajutorul de stat pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 
13/2005, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 127 din 9 
februarie 2005; 
 
e) au întocmit planurile de 
restructurare pentru restaurarea  
viabilităţii îndeplindu-se cerinţele 
prevăzute la art. 13 alin. ( 2)–(5) din 
Regulamentul privind ajutorul de stat 

bugetului de stat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

privind ajutorul de Stat pentru 
salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor în dificultate, pus în 
aplicare de Ordinul Preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 501 / 
23.11.2004 şi publicat în M. O. nr. 
1215 / 17.12.2004; 
f) se angajează la contribuţii 
financiare proprii minimale în cadrul 
Planului de Restructurare, de cel 
puţin 40% din valoarea financiară 
totală a acestuia pentru 
întreprinderile mijlocii şi respectiv 
de cel puţin 25% pentru 
întreprinderile mici. 
(2) Planurile de Restructurare vor fi 
verificate şi aprobate în termen de 
15 zile de la data depunerii de 
Ministerul Finanţelor Publice prin 
Direcţiile Generale ale Finanţelor 
Publice Teritoriale din raza de 
domiciliu fiscal al fiecărei societăţi 
comerciale din industria berii, care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alin. (1).  Ministerul Finanţelor 
Publice prin Direcţiile Generale ale 
Finanţelor Publice Teritoriale pot 
solicita societăţilor comerciale în 
cauză ca Planul de Restructurare să 
fie vizat de o persoană fizică sau 

pentru salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor în dificultate, aprobat 
prin Ordinul preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 501/2004,  publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1215 din 17 decembrie  2004; 
 
f) se angajează la contribuţii financiare 
proprii minimale în cadrul planului de 
restructurare, de cel puţin 40% din 
valoarea financiară totală a acestuia 
pentru întreprinderile mijlocii şi, 
respectiv, de cel puţin 25% pentru 
întreprinderile mici. 
 
(2) Planurile de restructurare vor fi 
verificate şi aprobate de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, în termen de 15 zile de la data 
depunerii de către întreprinderile mici 
şi mijlocii  din industria berii care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. 
(1) . Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale poate solicita ca 
planul de restructurare să fie vizat de o 
persoană fizică sau juridică autorizată în 
domeniul respectiv, care are în obiectul 
de activitate servicii de elaborare de 
studii de evaluare, fezabilitate şi 
expertize tehnice pentru industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
Propunerea a fost 
formulată deoarece 
Ministerul Finanţelor 
Publice nu are personal 
specializat pentru a 
analiza aceste Planuri de 
restructurare, pe când 
Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale are astfel de 
personal. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

juridică autorizată în domeniu  
respectiv au în obiectul de activitate 
servicii de elaborare de studii de 
evaluare, fezabilitate şi expertize 
tehnice pentru industria alimentară 
în vederea certificării îndeplinirii 
condiţiilor de la alin. (1) pct. e şi 
pct. f. Cheltuielile aferente acestei 
măsuri vor fi suportate de societăţile 
comerciale în cauză.  

alimentară în vederea certificării 
îndeplinirii condiţiilor de la alin. (1) lit. 
e) şi f). Cheltuielile aferente acestei 
măsuri vor fi suportate de 
întreprinderile mici şi mijlocii în cauză. 
Planul de restructurare poate să vizeze 
o perioadă de maximum 3 ani. 
 

 
Se propune ca Planul de 
restructurare să aibă o 
durată maximă. 

  5. Art. 4. (1) Facilităţile acordate 
societăţilor comerciale prevăzute la 
art. 3, îşi pierd valabilitatea în cazul 
în care acestea procedează la: 
 
 
a) mărirea capacităţii de producţie 
până la sfârşitul perioadei de 
restructurare; 
 
b) neimplementarea măsurilor 
scadente din Planurile de 
Restructurare aflate în derulare sau 
adoptate după intrarea în vigoare a 
prezentei legi; 
c) neachitarea obligaţiilor bugetare 
curente până la finele fiecărui an 
calendaristic atât pentru anul 2006, 
cât şi pentru 2007; 
 

Art. 4. (1) Facilităţile prevăzute la art. 1 
îşi pierd valabilitatea în cazul în care, pe 
perioada aplicării planului de 
restructurare, beneficiarii procedează 
la: 
 
a) mărirea capacităţii de producţie peste 
capacitatea prevăzută la art. 3 alin.(1) 
lit. a); 
 
b) neimplementarea măsurilor din planul 
de restructurare la termenele stabilite; 
 
 
 
c)  neachitarea la termen a obligaţiilor 
fiscale curente; în cazul în care 
debitorii nu achită la scadenţă 
obligaţiile fiscale curente, pot efectua 
plata acestora în cel mult 90 de zile, 

Se impune precizarea că  
facilităţile îşi pierd 
valabilitatea  numai în 
situaţia în care pe 
parcursul planului de 
restructurare intervin 
anumite modificări. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

 
 
 
 
 
 
 
 
d) schimbarea acţionariatului care 
deţine controlul, sub orice formă, 
până la data de 01.01.2007, fără 
avizul Direcţiei Finanţelor Publice 
Teritoriale; 
e) comiterea oricărei infracţiuni cu 
privire la taxe şi impozite, inclusiv 
locale, până la data de 01.01.2007, 
asupra cărora instanţele judecătoreşti 
competente s-au pronunţat prin 
hotărâre definitivă şi irevocabilă, 
indiferent de data pronunţării; 
 
 
f) înstrăinarea sub orice formă de 
mijloace fixe, active, înainte de 
01.01.2007, fără avizul Direcţiei 
Finanţelor Publice Teritoriale, cu 
excepţia vânzărilor de active absolut 
necesare pentru implementarea 
Planului de Restructurare; 
g) nu mai îndeplinesc condiţiile 

împreună cu obligaţiile fiscale 
accesorii aferente; până la data de 29 
decembrie a fiecărui an fiscal debitorii 
trebuie să aibă achitate toate 
obligaţiile fiscale cu termen scadent în 
anul fiscal respectiv, împreună cu 
obligaţiile fiscale accesorii aferente, 
după caz;  
d)  schimbarea acţionariatului care deţine 
controlul, sub orice formă, fără 
înştiinţarea organului fiscal în a cărui 
rază teritorială îşi are domiciliul fiscal; 
 
e) comiterea de către administratorii 
întreprinderilor mici şi mijlocii din 
industria berii  a oricărei infracţiuni cu 
privire la regimul fiscal, asupra căreia 
instanţele judecătoreşti competente s-au 
pronunţat prin hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă, indiferent de 
data pronunţării; 
 
f) înstrăinarea sub orice formă de 
mijloace fixe, active,  fără înştiinţarea 
organului fiscal în a cărui rază 
teritorială îşi are domiciliul fiscal, cu 
excepţia vânzărilor de active cuprinse în 
planul de restructurare; 
 
g) nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu prevederile 
Codului de procedură 
fiscală 
 
 
Trebuie să se precizeze 
cine săvârşeşte 
infracţiunile. 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu prevederile 
Codului de procedură 
fiscală 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

prevăzute de Regulamentul privind 
ajutorul de stat pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 55/2004,  cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru a intra în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
după intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
 
(2) Pierderea facilităţilor prevăzute 
la art. 1 constatate de Ministerul 
Finanţelor Publice prin Direcţiile 
Generale ale Finanţelor Publice 
Teritoriale şi / sau Consiliul 
Concurenţei obligă societatea 
comercială beneficiară să achite 
toate sumele şi accesoriile aferente 
anulate prin prezenta lege, în termen 
de 30 de zile de la data constatării 
nerespectării a cel puţin uneia din 
condiţiile prevăzute la alineatul (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul nerespectării a cel puţin 
uneia din condiţiile prevăzute la 
alin.(1), sumele  ce au făcut obiectul 
scutirii la plată rămân  în sarcina 
debitorului,care trebuie să le achite,  
împreună cu obligaţiile fiscale 
accesorii,  în termen de 30 de zile de la 
data constatării acesteia sau  vor fi 
recuperate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 
 
(3) Urmărirea respectării, de către 
întreprinderile mici şi mijlocii din 
industria berii, a condiţiilor în care s-
au acordat facilităţile prevăzute la 
art.(1) revine  Ministerului Finanţelor 
Publice prin Direcţiile Generale ale 
Finanţelor Publice Teritoriale, iar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformularea textului se 
impunea pentru 
reglementarea expresă a 
tuturor efectelor juridice. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

pierderea valabilităţii acestora se 
comunică şi Consiliului Concurenţei. 

  6. Art. 5. Sumele reprezentând 
obligaţii de plată anulate în baza 
prevederilor prezentei legi se vor 
evidenţia în contabilitatea 
societăţilor comerciale beneficiare în 
conturi extrabilanţiere, până la data 
de 01.01.2007. 

Art. 5. Sumele reprezentând obligaţii de 
plată scutite în temeiul art. 1 se vor 
evidenţia în contabilitatea societăţilor 
comerciale beneficiare în conturi 
extrabilanţiere, până la data de 
01.01.2007. 

Tehnică legislativă 

  7. Art. 6. Ministerul Finanţelor Publice 
prin Direcţiile Generale ale 
Finanţelor Publice Teritoriale va 
trimite anual copii după situaţiile 
financiare ale societăţilor comerciale 
beneficiare ale prezentei legi la 
Consiliul Concurenţei. 

Art. 6.  Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va 
întocmi anual un raport asupra 
modului de operare a schemei de 
ajutor de stat instituită prin prezenta 
lege, în conformitate cu prevederile 
art. 30 din Regulamentului privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor aflate 
în dificultate, aprobat prin Ordinul 
Preşedintelui Consiliului Concurenţei 
nr. 501/2004. 

Începând cu data de 
01.01.2007 situaţiile 
financiare anuale vor fi 
depuse numai la Oficiul 
Registrului Comerţului, 
motiv pentru care 
apreciem că Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
trebuie să monitorizeze 
derularea Planurilor. 

  8. Art. 7. Orice modificare a Planului 
de Restructurare a unei societăţi nu 
poate fi făcută decât cu aprobarea 
Ministerului Finanţelor Publice prin 
Direcţiile Generale ale Finanţelor 
Publice Teritoriale din raza 
domiciliului fiscal al societăţii în 
cauză şi cu respectarea art. 19 din 
„Regulamentul privind ajutorul de 

Art. 7. Orice modificare a planului de 
restructurare a unei societăţi nu poate fi 
făcută decât cu aprobarea Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale şi cu respectarea art. 19 din 
Regulamentul privind ajutorul de stat 
pentru salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor aflate în dificultate, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui 

Având în vedere 
modificările aduse art. 3 
alin. (2) din proiect. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

stat pentru salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor aflate în dificultate”, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 
501/2004, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
1215 / 17.12.2004. 

Consiliului Concurenţei nr. 501/2004. 

  9. Art. 8. În termen de 10 zile 
lucrătoare de la aprobarea Planului 
de Restructurare prevăzut la art. 3, 
dar nu mai târziu de 30 de zile 
lucrătoare de la publicarea în 
Monitorul Oficial a prezentei legi, 
Ministerul Finanţelor Publice prin 
Direcţia Generală de Notificare şi 
urmărire  Ajutor de Stat, Practici 
Neloiale şi Preţuri Reglementate va 
completa formularul de notificare, îl 
va transmite către Consiliul 
Concurenţei şi va îndeplini orice alte 
cerinţe impuse de lege în legătură cu 
notificarea, în vederea emiterii 
deciziei de autorizare cu respectarea 
Ordinului Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 528 / 2004, publicat 
în Monitorul Oficial al României, nr. 
82 din 25.01.2005.  
Societăţile comerciale din industria 
berii ce îndeplinesc condiţiile de la 
art. 3 vor colabora cu Direcţiile 

Art. 8. (1) Obligaţia notificării 
ajutorului de stat Consiliului 
Concurenţei aparţine Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, la solicitarea societăţii 
beneficiare. 
(2) Scutirea prevăzută la art. 1 se 
acordă prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, după autorizarea 
ajutorului de stat de către Consiliul 
Concurenţei. 
(3) Ordinul comun prevăzut la alin.(2) 
se emite în maxim 30 de zile de la data 
autorizării ajutorului de stat de către 
Consiliul Concurenţei. 

Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale este cel mai în 
măsură să facă aceste 
notificări, deoarece 
societăţile sunt din 
domeniul său de 
activitate (nu se încalcă 
în nici un fel Legea 
ajutorului de stat, 
deoarece aceasta dă 
posibilitatea ca 
notificarea să fie făcută 
fie de furnizor, fie de 
iniţiator).  
Se propune introducerea 
a două noi alineate 
deoarece proiectul  nu 
precizează prin ce act 
administrativ se acordă 
aceste scutiri şi pentru 
corelare cu Legea 
ajutorului de stat. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivarea 
amendamentului 

Generale ale Finanţelor Publice 
Teritoriale şi Direcţia Generală de 
Notificare şi Urmărire  Ajutor de 
Stat, Practici Neloiale şi Preţuri 
Reglementate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice 
pentru încadrarea în termenele de 
mai sus. 

 
10. 

Art. 9. (1) Prevederile prezentei legi 
– cu excepţia art. 3 şi art. 8, vor intra 
în vigoare după emiterea Deciziei de 
autorizare a Consiliului Concurenţei 
şi publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(2) Art. 3 şi art. 8 din prezenta lege 
vor intra în vigoare la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Art. 9. (1) Prevederile prezentei legi  vor 
intra în vigoare după emiterea Deciziei 
de autorizare a acesteia de către 
Consiliul Concurenţei.  
 
 
(2) Obligaţia notificării schemei de 
ajutor de stat aparţine Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, în termen de 30 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a prezentei legi. 
 
 

Pentru corelare cu Legea 
ajutorului de stat care 
menţionează că orice act 
normativ prin care se 
acordă facilităţi trebuie 
să fie autorizat de 
Consiliul Concurenţei – 
art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 143/1999 
privind ajutorul de stat, 
republicat. 
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