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Legea privind Programul de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si
de crestere în sectorul avicol, la reexaminare
Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea
Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere în sectorul avicol.
Legea instituie o schema de ajutor de stat pentru investitii în locuri de cazare în ferme de reproductie, de incubatie
si de crestere în sectorul avicol.
Şeful statului semnaleaza în cererea de reexaminare transmisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,
ca art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul
ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 prevede ca ajutorul
de stat nou, supus obligatiei de notificare, poate fi adoptat si acordat numai dupa autorizarea acestuia de catre
Comisia Europeana sau dupa ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin.
(6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.
De asemenea, el indica faptul ca legea va intra în vigoare la trei zile de la publicare întrucât nu prevede un termen
în acest sens. Şeful statului mai arata ca actul normativ stipuleaza ca, în situatia în care decizia Comisiei Europene
de acordare a ajutorului de stat contine prevederi noi sau diferite fata de schema notificata, prevederile schemei de
ajutor de stat se completeaza si/sau se modifica în mod corespunzator.
"Aceste dispozitii, ce pun în evidenta faptul ca la data adoptari legii nu fusesera epuizate procedurile legale
obligatorii de acordare a ajutorului de stat, impun reanalizarea de catre Parlament a actului normativ transmis la
promulgare, în scopul evitarii consecintelor negative - atât pentru statul român, cât si pentru beneficiari - ce ar
putea fi generate de neîndeplinirea acestor obligatii procedurale", explica presedintele Iohannis.
El adauga ca ca, în vederea realizarii unui cadru normativ coerent de sustinere a activitatii de reproductie, incubatie
si de crestere în sectorul avicol, se impune reexaminarea întregului continut normativ al legii transmise la
promulgare, care sa tina cont si de obligatiile ce-i revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
Şeful statului semnaleaza ca, potrivit dispozitiilor art. 148 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
"Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la îndeplinire a
obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului (2)", conform caruia, "ca urmare a aderarii,
prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter
obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de
aderare".
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