
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat 

  

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 1042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări: 

 

1. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins: 

„(3) Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile reprezintă 

România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de 

stat, constituit în baza prevederilor art. 28 din Regulamentul CE 

659/1999, şi în relaţiile cu alte instituţii şi organisme comunitare cu 

atribuţii în această materie.” 
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2. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 33 va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 33. – (1) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale 

nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 

5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de 

stat:” 

 

3. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 33 va 

avea următorul cuprins: 

„(2) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale nu 

constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între  

5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de 

stat:” 

 

4. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 33 vor avea următorul 

cuprins: 

„(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se 

constată şi se sancţionează de Consiliul Concurenţei sau de furnizori 

autorităţi publice, după caz, prin persoane împuternicite. 

(5) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se constată şi se 

sancţionează de furnizori autorităţi publice, prin persoane 

împuternicite.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 27 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Lucian  Augustin  Bolcaş 


