GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea
schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de
ovine pentru comercializarea lânii”
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Alineatul (2) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr.500/2017 privind
aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor
de ovine pentru comercializarea lânii”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.568 din 17 iulie 2017, cu modificările și completărie ulterioare, se modifică după cum
urmează:
„(2) Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă
beneficiarilor este de 2 lei/kg lână comercializată, pentru schema prevăzută la art. 4 alin.(1), cu
respectarea prevederilor art. 5.”
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.500/2017
privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
Hotărârea Guvernului nr.500/2017, cu modificările și completările
1. Descrierea situaţiei
ulterioare, reglementează schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea
actuale
programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea
lânii".
În contextul actual, la noi în țară lâna este tratată ca un produs secundar,
fără căutare din cauza dispariției industriei de profil prelucrătoare, drept
pentru care de foarte multe ori este aruncată sau arsă. În România există
câteva centre de colectare a lânii, insuficiente pentru disponibilul de lână
existent, cele mai importante exportând acest produs către alte țări unde
este căutat (Turcia, etc.).
În România se poate colecta, anual, o cantitate de aproximativ de 36 mii
tone lână de la un efectiv de circa 14 milioane capete ovine.
Programul de susținere a crescătorilor de ovine
pentru
comercializarea
lânii
în
țară
noastră
trebuie
să
asigure,
atât
creșterea
2. Schimbări preconizate
numerică a efectivelor de ovine, precum şi o eficiență economică în
realizarea şi valorificarea acestora produselor obținute de la acestea.
Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmărește menținerea
activității de creștere a ovinelor, stabilizarea veniturilor și evitarea
depopulării satelor.
De asemenea, această schemă de minimis conduce la diversificarea
producțiilor obținute în sectorul de creștere a ovinelor prin valorificarea
lânii.
Astfel, prin prezentul act normativ se reglementează valoarea
sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis de 2 lei/kg lână
comercializată.
3. Alte informaţii (**)

Nu este cazul

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Dezvoltarea afacerilor pentru fabricarea și confecționarea țesăturilor,
1. Impactul
tricotajelor și pâslelor.
macroeconomic
1
1 . Impactul asupra
mediului concurenţial şi
Nu este cazul
domeniului ajutoarelor
de stat
Acest ajutor de minimis ar putea contribui la creșterea şi stabilizarea
2. Impactul asupra
cantitativă şi calitativă a producțiilor de lână, la echilibrarea balanţei
mediului de afaceri
veniturilor şi cheltuielilor fermierilor, ajutându-i să se reașeze într-o

poziție mai stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.
Am solicitat consultare Ministerului pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat, prin adresa nr.259049/11.09.2018, referitor la
Testul IMM și am primit, prin adresa nr.43546/SG/2018 punctul de
vedere referitor la faptul că nu este necesară efectuarea Testului IMM.
21. Impactul asupra
sarcinilor administrative
22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și
mijlocii

Nu este cazul

3. Impactul social

Având în vedere dimensiunea efectivului de ovine de la care pot
obține lână, face ca printre beneficiarii ajutorului să se numere şi
crescătorii de ovine din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.
Sporirea veniturilor crescătorilor de ovine prin comercializarea
producției de lână, atât pe piața autohtonă, cât și la export.
Acordarea acestui ajutor de minimis către crescătorii de ovine ar putea
echilibra balanţa veniturilor şi cheltuielilor acestora, contribuind la
ameliorarea nivelului lor de trai, precum și la evitarea depopulării
spațiului rural.

4. Impactul asupra
mediului (***)

Reducerea poluării mediului înconjurător provocate de arderea sau
aruncarea lânii.

5. Alte informaţii

Nu este cazul

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)
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta
hotărâre se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale cu încadrarea în
bugetul aprobat Direcțiilor pentru agricultură județene şi a municipiului București pe anul 2019 cu
această destinație, din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la
capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01
"Transferuri către instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti pe anul 2019, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10
"Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15
"Sprijinirea producătorilor agricoli".
- mii lei Anul
Următorii
Media pe
Indicatori
curent
4 ani
5 ani
1
2
3
4
5
6
7
1.
Modificări
ale
veniturilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor

sociale de stat:
(i)
contribuţii
de
asigurări
2.
Modificări
ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i)
cheltuieli
de
personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) active nefinanciare
b) bugete locale:
(i)
cheltuieli
de
personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i)
cheltuieli
de
personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor si/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Resursele financiare necesare acordării schemei de ajutor de minimis se
asigură în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această
destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
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.
11. Compatibilitatea proiectului
de act normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice
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

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru
aprobarea valorii totale pentru anul 2019, a schemei „Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susținere a
crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.500/2017.
Nu este cazul

Nu este cazul

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Nu este cazul

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii în Comisia
pentru Dialog Social din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
consultare cu organizaţii
Rurale.
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
Nu este cazul
2.Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca
Nu este cazul
obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative

4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ

Nu este cazul

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ

Nu este cazul
informare publică privind elaborarea şi implementarea
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, prin afișare pe
site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în data de
2019.

2.Informarea societăţii civile cu
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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 a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor
aplicare a proiectului de act cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul
normativ de către autorităţile Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcțiile pentru
administraţiei publice centrale şi agricultură județene şi a municipiului București.
/sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme
sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii

În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.500/2017
privind
aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, pe care îl supunem spre
adoptare.
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