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AVIZ
referitor la propunerea legislativă 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

Analizând propunerea legislativă 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 

(bl34/14.03.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/1552/21.03.2022 şi înregistrată la Consiliul 

Legislativ cu nr.D307/21.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art,46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are, în fapt, ca obiect completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea 

Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la 

bugetul de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu un nou articol, respectiv art.3^



Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
prima Cameră sesizată fiind Senatul, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată,
2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Raportat la observaţia formulată la pct.l supra referitoare la 

obiectul de reglementare, este necesară reformularea titlului astfel:
„Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat”.

Ca urmare, este necesar ca în Secţiunea 1, din cadrul Expunerii 

de motive, să se modifice titlul propunerii.
4. Pentru o redactare conformă cu uzanţa normativă, dar şi 

pentru prezentarea corectă din punct de vedere al evidenţei legislative 

privitoare la actul normativ de bază, propunem ca partea dispozitivă 

a articolului unic să aibă următoarea redactare:
„Articol unic. - După articolul 3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de 

susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.67 din 29 

ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce 

un nou articol, art.3^, cu următorul cuprins:”.
5. La textul propus pentru art.3^, pentru îmbunătăţire 

redacţională, supleţe şi precizie, recomandăm ca partea introductivă 

să aibă următoarea formulare:
„Art.3^ - In vederea asigurării transparenţei şi eficienţei 

utilizării sumelor întrebuinţate în cadrul programului prevăzut la 

pct.TI, subpct.l din anexă, Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului va asigura:”.

Totodată, pentru evitarea unei exprimări tautologice, propunem 

eliminarea sintagmei „în afara Uniunii Europene”.
A

In plus, semnalăm că sintagma „orice participări anterioare” este 

imprecisă, motiv pentru care aceasta trebuie revăzută şi înlocuită, 
eventual, cu sintagma „orice participări anterioare în cadrul 

programului”, dacă aceasta a fost intenţia iniţiatorilor.
La lit.b), pentru claritatea normei preconizate, sugerăm 

reformularea acesteia după cum urmează:
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„b) raportarea, în termen de 3 ani de la participarea în 

cadrul programului, de către beneficiarii participanţi, în baza unei 
declaraţii pe propria răspundere, a informaţiilor prevăzute la lit.a), 
pentru anul participării, precum şi pentru următorul an;”.

La lit.c), apreciem că este necesară revederea textului, sub 

aspectul trimiterii la lit.b), care se referă la raportarea informaţiilor 

respective în termen de 3 ani de la participarea în cadrul 

programului, în condiţiile ipoteza normei în discuţie este aceea a 

publicării listei beneficiarilor şi a cifrelor raportate de către aceştia în 

termen de 5 zile de la selectarea beneficiarilor.
6. Având în vedere caracterul prezentei propuneri menţionat la 

pct.l supra, formula de atestare a legalităţii adoptării legii va avea 

următorul cuprins:
„Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată”.

Ca şi remarcă faţă de soluţia legislativă preconizată, având în 

vedere faptul că art.3^ prezintă legătură tematică cu pct.II, subpct.l din 

anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind 

aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu 

finanţare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, (de altfel, trimiterea la aceste subdiviziuni 

structurale regăsindu-se chiar înăuntrul normei propuse, şi anume în 

partea introductivă), este de evaluat dacă intervenţia legislativă nu ar 

putea, mai degrabă, să vizeze completarea pct.II din anexă, cu un nou 

subpunct, respectiv subpct.l.2.
A

In eventualitatea în care este însuşită această observaţie, 
propunerea legislativă trebuie reconsiderată în totalitate.

Bucureşti
Nr.391/8.04.2022



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 727M oct. 2002O.U.G. nr. 120/2002
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu 
finanţare de la bugetul de stat 

aprobată prin L. nr. 663/2002 M. Of. nr. 930/19 dec. 2002

IM. Of. nr. 67/29 ian. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Sistemului de 
susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul 
de stat

republicare cu 
renumerotare

1

2 modificări prin :M. Of. nr. 728/20 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului 
cu finanţare de la bugetul de stat 

aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2017

O.U.G. nr. 56/2016 modifică art. 7 alin. (3). ari. 3 alin. (2); 
completează anexa

M. Of. nr. 408/30 mai 2017

M. Of. nr. 408/30 mai 20173 modificări prin L. nr. 120/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare 
de la bugetul de stat

modifică anexa

^ modificări prin O.U.G; nr. 13/2022 M. Of. nr. 182/24 feb. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea pct. II subpct. 1 din 
anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 
privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de stat

modifică anexa
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