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pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.167/2020 privind
unele masuri pentru sustinerea activitatii unor aeroporturi regionale in
contextui crizei economice generate de pandemia de COVID-19 §i pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.139/2020
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat
Societatii „Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM” S.A. si Societatii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor
economice suferite in contextui pandemiei de COVID-19

Senatul adopta prezentul proiect de lege
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Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 167 din
1 octombrie 2020 privind unele masuri pentru sustinerea activitatii unor
aeroporturi regionale in contextui crizei economice generate de pandemia de
COVTD-19 si pentru modificarea ?i completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor
ajutoare de stat Societatii „Compania nationala de transporturi aeriene romane TAROM” - S.A. si Societatii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea
pierderilor economice suferite in contextui pandemiei de COVID-19, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.899 din 2 octombrie 2020, cu
unnatoarele modificari si completari:
1. La articolul II, inaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu
urmatorul cuprins:
Articolul 2 se abrogd.
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La articolul 3, alineatul (2) se abrogd.
-

La articolul 3, alineatul (3) se modified si va avea urmdtorul cuprins:
(3) Tragerile din imprumuturile destinate acoperirii cheltuielilor
prev^te la alin.(l) se efectueaza pana la data de 31 ianuarie 2021.”
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2. La articolul II punctul 1, alineatul (1) al articoiului 4 se modiflca fi
va avea urmatorul cuprins:
„Art.4.- (1) Evaluarea capacitatii de rambursare, a clasei de rise si a
structurii garantiilor constituite de beneficiar in favoarea statului se realizeaza pe
baza unei analize economico-financiare efectuate de catre Banca de Export-Import
a Romaniei EXIMBANK - S.A. Costurile analizei economico-financiare se suporta
de catre beneficiar, din surse proprii. Responsabilitatea privind evaluarea
capacitajii de rambursare, a clasei de rise si a structurii garantiilor la valoare de
piata constituite in favoarea statului potrivit alin. (3) revine Eximbank - S.A.”
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3. La articolul II punctul 1, alineatul (2) al articoiului 4 se abroga.
4. La articolul II punctul 2, alineatul (2^) al articoiului 4 se abroga.
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5. La articolul II punctul 3, alineatul (5) al articoiului 4 se modiiica si va
avea urmatorul cuprins:
„(5) Imprumutul se acorda dupa constituirea garantiilor potrivit prezentei
ordonante de urgenta si Legii nr.207/20i5 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile ^i complet^le ulterioare.”
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6. La articolul II, dupa punctul 3 se introduc patru noi puncte, pct.3* -3^
cu urmatorul cuprins:
„3\ La articolul alineatele (6) si (7) se abrogd.
3^. La articolul 5, alineatele (1) - (3) se modified §i vor avea urmdtorul
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cuprins:

Art.5.- (1) Rambursarea ratelor de capital, piata dobanzilor,
comisioanelor §i a altor costuri aferente imprumutului garantat de stat se asigura
din surse proprii ale beneficiarului, care este responsabil in mod exclusiv pentru
rambursarea sumelor pe care le datoreaza.
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(2) Responsabilitatea privind constituirea surselor de
rambursare a imprumutului revine beneficiarului, precum §i Ministemlui
Transporturiior, Infrastructurii Comunicatiilor.
(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor
va monitoriza rambursarea la scadenta a imprumutului §i plata dobanzilor si
comisioanelor aferente §i, in cazul in care constata situatia prev^ta la art.8
alin.(2) §i nu se ramburseaza diferenta in termenul prevazut, va emite §i comunica
catre organul fiscal competent decizia de recuperare a ajutorului de stat. care are
calitatea de titlu executoriu.
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3^. Articolul 7 se modifica vor ovea urmatorul cuprins:
Art.7.-(1) Ministerul Finantelor Publice incheie cu beneficiarul o
convenfie de garantare in care sunt precizate drepturile §i obligatiile partilor,
precum si termenii si conditiile de acordare, respectiv de executare a garantiei de
stat si de plata a comisionului la fondul de rise.
(2) Ministerul Finantelor Publice emite garantiile de stat
prev^ute la art. 1, in termen de 5 zile de la data semnarii convenfiei de garantare
prev^ute la alin.(l).
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Articolul 8 se modified si vor avea urmatorul cuprins:
Art.8.- (1) Pana la data de 30 aprilie 2021, TAROM va prezenta
analiza economico-financiara realizate de catre un auditor financiar independent
din care sa reiasa valoarea reala a pagubei cauzate direct societatii de pandemia
COVID-19, in perioada menfionata in deciziile de autorizare ale Comisiei
Europene.
(2) In cazul in care aceasta valoare este mai mica decat sumele
pentru care au fost emise scrisori de garanfie de stat, diferenfa se ramburseaza de
catre beneficiar b^cii/bancilor finantatoare, in termen de 30 de zile de la data
intocmirii analizei economico-fmanciare, iar valoarea garanfiei de stat se
diminueaza corespunzator.
(3) Suma care trebuie recuperata include'si dobanda calculata
de la data virarii sumei in contul beneficiarului si pana la data ramburs^ii acesteia
conform prevederilor alin.(2), calculata la o rata stabilita potrivit prevederilor
Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a
normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Cniunii
Europene.”
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7. La articolul II punctul 4, alineatul (1) al articolului 9 se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
„Art.9.- (1) Creantele, inclusiv accesoriile rezultate din gestionarea
garantiei de stat aferente garantiilor prevazute la art.4 alin.(3), se urmaresc se
recupereaza in conditiile prevazute de Legea nr.207/2015, cu modificarile §i
completarile ulterioare, de catre organul fiscal central competent in administrarea
creantelor fiscale ale beneficiarilor, pe baza inscrisurilor intocmite de directia de
specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se
individualizeaza la data scadentei sumele de recuperat care constituie in momentul
emiterii titluri de creanta, urmand sa devina, potrivit aceleia^i legi, titluri
exectitorii. In cazul in care instantele judectoresti s-au pronuntat asupra acestor
sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatore^ti definitive
care, potrivit art.22 din Legea contenciosului administrativ nr.5 54/2004, cu
modificarile §i completarile ulterioare, constituie titlu executoriu. Cu sumele
recuperate se reintregeste disponibilul fondului de rise.”
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8. La articolul II punctul 4, alineatul (2) al articolului 9 se abroga.
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9. La articolul II, dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, pct.4^ §i
4^, cu urmatorul cuprins:
Articolul 10 se modified §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.lO.- (1) Garantiile prevazute la art.l se diminueaza
corespunzator rambursarii imprumutului garantat de stat si platii dobanzilor,
conform graficului de rambursare stabilit cu banca^ancile finantatoare. Eliberarea
garantiilor constituite conform art,4 alin.(3) se va realiza dupa data rambursarii
integrale a imprumutului si a platii dobanzilor si comisioanelor aferente.
(2) In. situatia in care pe parcursul derularii imprumutului
garantat beneficiarul intra in lichidare, creantele statului rezultate din executarea
garantiei de stat se urmaresc si se recupereaza in conditiile Legii nr.207/2015, cu
modificarile |i completarile ulterioare. Sumele recuperate in urma procesului de
lichidare se fac venit la fondul de rise.

WW

2

4 . Articolul 11 se modified §i va avea urmdtorul cuprins:
„Art.ll.- (1) Pentru a asigura evitarea denaturarii concurenjei,
beneficiarul se obliga:
a) sa evite expansiuni comerciale agresive fmantate
prin ajutor de stat sau asumarea de riscuri excesive;
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b) sa nu achizitioneze competitori sau alfi operatori din
acela§i domeniu de activitate, inclusiv operatiuni in amonte sau in aval;
c) sa nu subvenfioneze incrucisat alte activitafi
economice ale intreprinderilor integrate care se aflau in dificultate la data de 31
decembrie 2019, prin ajutorul de stat,primit:_______________ _____________ _
d) sa nu majoreze remunera^ia fiecarui membru al
conducerii beneficiarului peste nivelul celei de la data de 31 decembrie 2019, atat
timp cat imprumutul sau garantia de stat nu au fost rambursate in intregime.
(2) In vederea indeplinirii scopului pentru care se acorda
garantia de stat, beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa menjina evidence distincte aferente cheltuielilor
care fac obiectul imprumutului garantat de stat;
b) sa nu acorde bonusuri, sporuri §i sa reduca
cheltuielile salariale.
(3) In vederea indeplinirii scopului pentru care se acorda
garantia de stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicajiilor
raspunde de moriitorizarea utilizarii fondurilor din imprumutul(rile) g^antat(e)
pentru beneficiar, precum ?i de indeplinirea obligatiilor prevazute la alin.(l).”
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10. La articolul II, punctui 5 se modifica
„5. Articolul 12 se abroga2'

va avea urmatorul cuprins:
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 21 octombrie
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia
Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
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Robert-^Marius Cazanciuc

