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Dreptul concurenței 

Sumar: 

1. Proceduri mai clare privind acordarea ajutoarelor de stat 

Proceduri mai clare privind acordarea ajutoarelor de 

stat 

Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 („OUG 

77/2014”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 9 decembrie 2014. 

Noua ordonanță privind ajutorul de stat aduce clarificări cu privire la procedurile de 

cheltuire a banilor publici pentru stimularea mediului de afaceri și se aplică în vederea 

obligațiilor însușite de statul român pentru accesarea fondurilor europene în perioada 

2014-2020. 

Implementarea unui mecanism de control și de supraveghere privind competențele și 

obligațiile furnizorilor, ale beneficiarilor și ale Consiliului Concurenței în implementarea 

ajutoarelor de stat (inclusiv de minimis) va facilita absorbția de fonduri europene. Astfel, 

prin consultarea între instituții și asimilarea măsurilor acordate pe plan local și național, 

se urmărește eficientizarea modului prin care se alocă un ajutor de stat.  

Principalele noutăți introduse de OUG 77/2014 sunt: 

• Ajutorul de stat sau de minimis va fi acordat în urma unor analize de 

oportunitate, iar în cazul în care măsura va proveni de la autorități publice 

centrale, aceasta va fi însoțită de un Memorandum din partea Guvernului 

privind încadrarea în politicile economice și financiare ale statului român. 

• Consiliul Concurenței va colabora cu inițiatorul sau furnizorului ajutorului de 

stat sau de minimis cu scopul de a emite un aviz privind respectarea 

normelor Uniunii Europene în materie, inclusiv pentru măsurile de interes 



Buletin Legislativ – Dreptul concurenței – 16 decembrie 2014 
  

2 

 

economic general. Furnizorul va trebui să justifice cazul în care nu ține cont 

de aviz. 

• Implementarea unei discuții prealabile între experții Consiliului Concurenței 

și inițiatori. 

• Înființarea Registrului Ajutoarelor de Stat („ReGAS”), un sistem informaţional 

care conţine o bază de date cu privire la ajutoarele de stat acordate, 

gestionat de către Consiliul Concurenţei. Aceasta măsura este o condiție 

pentru a putea accesa fondurile europene. 

• Schimbări în Legea Concurenței nr 21/1996 în ceea ce privește formarea 

comisiilor și organizarea Consiliului Concurenței privind funcțiile de secretar 

general și de secretar general adjunct. 

andreea.oprisan@tuca.ro  
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Editori 

Avocaţii specializați în Dreptul concurenței din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații oferă 

servicii de asistenţă juridică şi consultanţă privind reglementările aplicabile în domeniul 

concurenţial, inclusiv în legătură cu aspecte antitrust, tranzacţii interne şi transfrontaliere 

(fuziuni, achiziţii, asocieri în participaţiune etc.), precum şi ajutor de stat. Avocaţii firmei 

reprezintă în mod curent interesele clienţilor în faţa autorităţilor naţionale din domeniul 

concurenţei, precum şi în litigii în faţa instanţelor judecătoreşti în legătură cu o gamă 

largă de problematici specifice, inclusiv concurenţă neloială. Mai mult, Țuca Zbârcea & 

Asociații a dezvoltat un departament de conformitate cu reglementările din domeniul 

concurenţei (respectiv, evaluarea prealabilă a expunerii potenţiale, programe de 

pregătire) pentru a ajuta clienţii să evite sancţiunile aplicabile în urma încălcării legilor de 

concurenţă. Activitatea în acest domeniu este apreciată de directoarele internaționale de 

profil ca fiind printre cele mai bune din piață, firma fiind clasată pe prima poziție în 

topurile de specialitate ale Chambers Europe sau altor publicații de profil. 
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