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referitor la propunere legislativă pentru transparenţa utilizării şi eficienţei 

sumelor în cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.120/2002 privind aprobarea

re şi promovare a exportului cu finanţare de la 

bufetul de stat (bl34/14.03.2022)
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în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru transparenţa utilizării şi eficienţei 

sumelor în cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare 

a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (bl34/î4.03.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 29.03.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• la nivelul Programului de Promovare a Exportului (PPE) există cu siguranţă anumite 

probleme, reliefate şi de controalele Curţii de Conturi şi ale corpului de control al 

ministrului. însă majoritatea acestor probleme, enumerate şi în expunerea de motive,

ţin de modul în care reprezentanţii ministerului efectuează verificările
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documentelor potenţialilor beneficiari. Deci, problema este la nivelul ministerului şi 
a funcţionarilor care au avut în gestionare aceste acţiuni din PPE, care trebuiau să 

efectueze verificări şi să semnaleze/ rezolve problemele constatate, aşadar la acest nivel 

ar trebui acţionat;

• iniţiatorii aduc ca argument faptul că doar o mică parte dintre firmele care au beneficiat 

de PPE au activitate de export, subliniind acest aspect ca fiind o problemă. Această 

abordare demonstrează o necunoaştere a scopului pentru care acest program a fost 
înfiinţat şi anume să sprijine firmele care au activitate de export să dezvolte această 

activitate şi, de asemenea, să sprijine firmele care nu au activitate de export (sau au 

avut şi nu mai au) să încerce să iniţieze (reiniţieze) o astfel de activitate.

PPE este un program care se adresează tuturor firmelor care doresc sau 

intenţionează să încerce o iniţiere sau o dezvoltare a activităţii de export prin încercarea 

de a intra pe noi pieţe (exportatori actuali, aspiranţi şi potenţiali). Deci nu este dedicat 
exclusiv exportatorilor. Declararea cifrei de afaceri la export anterioare participării 

la eveniment (târg sau misiune economică) este absolut nerelevantă în acest context.

Mai degrabă raportarea cifrei de afaceri (sau a altor indicatori care să demonstreze 

că firma este activă pe piaţă) în funcţie de acţionariat, precum şi responsabilizarea 

managementului beneficiarilor prin declaraţii pe propria răspundere ar putea duce la 

diminuarea problemelor indicate de iniţiatori;

• din câte se cunoaşte, iniţiatorul proiectului este subiectul unui dosar penal legat 
exact de această temă, pe motiv că a blocat în mod abuziv aplicarea prevederilor legale 

în vigoare, încercând să promoveze în locul acestora un sistem ca cel propus prin 

proiectul de faţă, ceea ce pune sub semnul întrebării buna credinţă în ceea ce priveşte 

iniţiativa legislativă.
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