GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru abrogarea Hotărârii 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. Hotărârea Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 17 iulie
2017, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
Ludovic ORBAN

1

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii 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
1. Descrierea situaţiei
În perioada 2017 - 2019 s-a derulat schema ,,Ajutor de minimis
actuale
pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine
pentru comercializarea lânii”, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr.500/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Urmare evaluării schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a crescătorilor de ovine
pentru
comercializarea lânii” s-a constatat că aceasta nu a avut rezultatele
scontate din următoarele motive:
- număr redus de beneficiari, respectiv 8134 în anul 2018 și 7552 în anul
2019;
- număr mic de centre de colectare la nivel national, respectiv doar 28 de
centre de colectare lână repartizate în 11 județe;
- distanțe mari între exploatatiile de ovine și centrele de colectare;
- lipsa industriei de profil prelucrătoare;
- măsura a fost neatractivă pentru crescătorii de ovine din cauza prețului
mic de valorificare a lânii, întrucât aceștia nu dispun de posibilități
tehnice de a spăla/curăța lâna;
- prin abrogarea acestei scheme de sprijin, resursele financiare aferente
acesteia pot fi redirecționate către alte măsuri care să sprijine fermierii
aflați în dificultate.
2. Schimbări preconizate Față de cele prezentate, prezentul proiect abrogă Hotărârea Guvernului
nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii”, cu modificările și completările ulterioare.
3. Alte informaţii (**)
Nu este cazul
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
Nu este cazul
macroeconomic
11. Impactul asupra
mediului concurenţial şi
Nu este cazul
domeniului ajutoarelor
de stat
2. Impactul asupra
Nu este cazul
mediului de afaceri
21. Impactul asupra
Nu este cazul
sarcinilor administrative
22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și
Nu este cazul
mijlocii
3. Impactul social
Nu este cazul
4. Impactul asupra
Nu este cazul
mediului (***)

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)
Nu este cazul
- 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
Nu este cazul
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
a) Hotărârea Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei
pentru aplicarea prevederilor
"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
proiectului de act normativ:
crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", publicată în
a) acte normative în vigoare ce
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 17 iulie
vor fi modificate sau abrogate,
2017, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
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
Nu este cazul
de act normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de
Nu este cazul
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi
comunitare
3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Nu este cazul
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii
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
consultare cu organizaţii
pentru Dialog Social din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
neguvernamentale, institute de
Rurale.
cercetare şi alte organisme
implicate
2.Fundamentarea alegerii
Nu este cazul
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
obiect activităţi ale acestor
Nu este cazul
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
Nu este cazul
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a)Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
privire la necesitatea elaborării
transparența decizională în administrația publică, republicată.
proiectului de act normativ
2.Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
asupra mediului în urma
implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul
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.
administraţiei publice centrale şi
/sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme
sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul

În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
abrogarea Hotărârii 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.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nechita – Adrian OROS

Avizăm favorabil:

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE
Vasile-Florin CÎȚU

MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE
Bogdan AURESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI,
Marian Cătălin PREDOIU

