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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind acordarea 

ajutorului de stat sub forma de alocații bugetare unice producătorilor 
agricoli pentru compensarea accizului la motorină 

-------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 
acordarea ajutorului de stat sub formă de alocații bugetare unice producătorilor 
agricoli pentru compensarea accizului la motorină. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                 Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege privind acordarea ajutorului de stat  

sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli pentru 
compensarea accizului la motorină 

 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind acordarea ajutorului de stat 

sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli pentru compensarea 
accizului la motorină, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 21 din 3 februarie 

2020) de către dl A. Oleinic, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 
Conform prevederilor art. 1 din proiect, producătorii agricoli şi deținătorii 

de terenuri vor beneficia, pe parcursul anului 2020, de ajutor de stat sub formă de 
alocații bugetare unice pentru compensarea accizului la motorină în mărime de 

suma accizului la un litru/per hectar. 

Având în vedere necesitatea menținerii unui cadru juridic exhaustiv și 
uniform privind subvenționarea sectorului agroindustrial și dezvoltarea mediului 

rural în Republica Moldova, reglementările referitoare la susținerea producătorilor 
agricoli autohtoni au fost stabilite în Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile 

de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Actualmente, 

măsurile de sprijin adoptate reflectă direcțiile prioritare ale politicii statului în 
sector, conform Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 
2014-2020, fiind alocate resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și 
mediului rural, în limitele alocațiilor aprobate anual în bugetul de stat. 

Totodată, trebuie să menționăm faptul că alocațiile bugetare destinate 
sectorului agricol constituie circa 4% din cheltuielile totale ale bugetului de stat, 

fapt ce reflectă interesul și efortul statului în susținerea producătorilor agricoli.  
 Comparativ cu anul 2010, alocațiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 

2020, conform Legii bugetului de stat pentru anii 2020 nr.172/2019, sunt în 
creștere cu circa 2,2 ori, ajungând să constituie 1,8 miliarde de lei. Totuși, pe 
fundalul acestor majorări continue nu se atestă însă o îmbunătățire a situației în 
sector, reieșind din problemele cu care se confruntă producătorii agricoli. 

Prin urmare, în lipsa unei analize minuțioase a măsurilor de subvenționare 
existente, precum și a rezultatelor/performanței atinse, adoptarea unor măsuri noi 
de susținere, precum acordarea sprijinului de stat pentru compensarea accizei la 
motorină, care implică costuri ce depășesc posibilitățile reale ale bugetului de stat 
(57,0 mil. lei, conform notei informative la proiect), nu poate fi susținută, la etapa 
actuală. 

Mai mult decât atât, ținând cont de necesitatea implementării agendei de 
priorități/politici stabilite atât pentru anul curent, cât și pe termen mediu, este 
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imperativ ca alocarea resurselor publice să fie efectuată în strânsă corelare cu 
angajamentele asumate, precum și cu posibilitățile reale ale bugetului de stat. 

  În conformitate cu art. 339 alin. (2) din Acordul de Asociere între 
Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 
ratificat prin Legea nr. 112/2014, regulile ajutorului de stat nu se aplică în 
domeniul pescuitului, produselor care fac obiectul anexei 1 la Acordul privind 

agricultura sau altor ajutoare reglementate de Acordul privind agricultura.  

Astfel, în contextul Acordului de Asociere RM-UE, măsura de sprijin 
propusă a fi acordată sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli 
și deținătorilor de terenuri pentru compensarea accizului la motorină ar putea să 
nu fie calificată ca ajutor de stat, în conformitate cu Legea nr. 139/2012 cu privire 
la ajutorul de stat, în cazul în care motorina va fi destinată exclusiv producției 
agricole primare, care fac obiectul anexei 1 la Acordul privind agricultura sau altor 

ajutoare reglementate de Acordul privind agricultura. 

În caz contrar, comunicăm că intenția de a acorda o măsură de sprijin ce 
cade sub incidența Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, urmează a fi 
notificată Consiliului Concurenței de către furnizorul și/sau inițiatorul ajutorului 
de stat, în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de 

stat. Totodată, dacă măsura de sprijin propusă va putea fi calificată ca ajutor de 
minimis, în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul 

de stat, aceasta urmează a fi raportată Consiliului Concurenței de către furnizorul 
ajutorului de stat, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 139/2012 cu privire la 

ajutorul de stat și cu prevederile Regulamentului privind ajutorul de minimis, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 30 august 2013.    

Totodată, ținem să menționăm că potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) lit. k) 
din Legea concurenței nr. 183/2012, precum și ale art. 10 alin. (2) din Legea  

nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, doar de competența Plenului Consiliului 
Concurenței ține constatarea, prin decizie, a faptului dacă măsura de sprijin 
constituie sau nu ajutor de stat reglementat de Legea nr. 139/2012 cu privire la 

ajutorul de stat. 

Astfel, în vederea asigurării respectării normelor procedurale și materiale 
stabilite de Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, precum și în vederea 
utilizării unei terminologii constante și uniforme, urmează a fi efectuată 
substituirea sintagmei „ajutorul de stat” cu sintagma „măsură de sprijin” în 
denumire și în conținutul art. 1 din proiectul de lege, la forma gramaticală 
corespunzătoare, în condițiile în care proiectul de lege nu oferă o claritate și 
previzibilitate referitor la care activități agricole (primare ori secundare) va fi 
acordată măsura de sprijin pentru compensarea accizului la motorină și nu există 
o decizie a Plenului Consiliului Concurenței în acest sens.  

 


