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Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 296 din 21 martie 2007 privind aprobarea Mecanismelor de 

derulare a actiunilor din Programul de promovare a exportului 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

 

 

Mecanismul de derulare a actiunilor din Programul de promovare a 

exportului este reglementat prin H.G. nr. 296/21.03.2007, publicata in 

Monitorul Oficial nr. 239/06.04.2002. Fondurile de la bugetul de stat 

pentru sustinerea si promovarea exportului se aproba distinct in 

bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de 

Afaceri. 

Anual, Ministerul Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de 

Afaceri asigura, prin Programul de Promovare a Exportului 

participarea la targuri si expozitii internationale organizate in 

strainatate sub pavilion national, organizarea de misiuni economice in 

strainatate. 

Participarea operatorilor economici la targuri si expozitii 

internationale se realizeaza pe piete de interes, conform Strategiei 

Nationale de Export, prin organizarea de pavilioane nationale, 

standuri specializate pe produse sau miniexpozitii, pe baza de 

programe anuale elaborate de MECRMA, cu un an inainte de 

desfasurarea manifestarilor, in consultare prealabila cu patronatele de 

ramura si Consiliul de Export.  

Prin OUG nr ..., publicata in Monitorul Oficial nr...., s-a reglementat 

in acord cu situatiile de urgenta si exceptionale prezentate in cuprinsul 

fundamentarii la aceasta, necesitatea modificarii cadrului normativ in 

materie. Astfel: 

- Pentru inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului 

expozitional, plata se poate realiza de catre ministerul de resort, dupa 

caz, prin achitarea catre organizatorul extern a sumelor angajate. 

- Angajarea si decontarea cheltuielilor, precum si exceptiile prevazute 

http://www.dce.gov.ro/materiale%20site/acte_normative/Ordonanta_de_urgena_nr_120_din_2002.htm


 

anterior se stabilesc in cuprinsul mecanismelor de derulare a acţiunilor 

din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul 

Economiei, Comertulului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 296/2007.Conform alin (4) din 

cuprinsul art 2 al HG 296/2007, pentru actiunile de promovare a 

exportului prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) din cuprinsul art 2, 

antementionat, se instituie scheme de minimis care se aproba prin 

ordin al ministrului. 

În urma desfiinţării Centrului Român de Promovare a Comerţului şi 

Investiţiilor Străine, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2012 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

art. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2015 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea unor acte normative, Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a preluat atribuțiile 

acestei institutii.  

Avand in vedere aceste aspecte, este necesara armonizarea 

prevederilor legale in acord cu structura organizatorica existenta in 

prezent. 

Acordarea ajutorului de minimis se realizeaza in temeiul 

reglementarilor de nivel superior si subsecvente, ulterior aprobarii 

prin ordin a schemelor de minimis. In prezent sunt incidente 

dispozitiile Ordinului nr 455/2016, publicat in Monitorul Oficial 

378/17.05.2016. 

Luand in considerare cele mentionate se impune completarea 

conditiilor de eligibilitate in acord cu reglementarile incidente.  

 

2. Schimbări 

preconizate 

 

 

Contractele de prestari de servicii pentru organizarea participarii la 

targuri si expozitii internationale se vor incheia, in acord cu 

reglementarile de nivel superior, de catre Ministerul Economiei, 

Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri astfel: 

a) cu organizatorul extern pentru inchirierea spatiului expozitional 

si a platii taxelor obligatorii; in cazul in care organizatorul 

extern impune preluarea de standuri preamenajate acestea vor fi 

achitate direct de catre minister, decontarea urmand a se realiza 

direct catre acesta din bugetul alocat Programului.. 

b) cu operatori economici specializati, denumiti in continuare 

societate organizatoare, selectati in conformitate cu 

metodologia aprobata in conditiile legii de Ministerul 

Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, pe 

baza caietelor de sarcini elaborate pentru celelate servicii 

cuprinse in prezenta Hotarare.  

 

Alta schimbare preconizata o constituie modificarea denumirii 



 

institutiilor publice implicate, respectiv a conditiilor de eligibilitate, 

in acord cu reglementarile in materie  

 

3. Alte 

informaţii  

 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impact 

macroeconomic 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul 

asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de 

stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact 

asupra mediului 

de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2^1. Impactul 

asupra 

sarcinilor 

administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2. Impactul 

asupra IMM-

urilor  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul 

social 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact 

asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte 

informaţii  

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor 

bugetare, 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 



 

plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat 

 

 

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, 

plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale: 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact 

financiar, 

plus/minus, din 

care: 

a)
 
buget de stat 

b) bugete locale 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor 

bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru 

a compensa 

reducerea 

veniturilor 

bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor 

bugetare. 

Nu este necesară efectuarea unor asemenea calcule. 

7. Alte informaţii -   Nu este cazul 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare    

1. Măsuri 

normative necesare 

pentru aplicarea 

prevederilor 

 Nu este cazul 



 

proiectului de act 

normativ: 

 

1^1. 

Compatibilitatea 

proiectului de act 

normativ cu 

legislaţia în 

domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu 

legislaţia 

comunitară în 

cazul proiectelor ce 

transpun prevederi 

comunitare; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri 

normative necesare 

aplicării directe a 

actelor normative 

comunitare; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale 

Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene; 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte 

normative şi/sau 

documente 

internaţionale din 

care decurg 

angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii.  Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii 

privind procesul de 

consultare cu 

organizaţiile 

neguvernamentale, 

institute de 

cercetare şi alte 

organisme 

implicate  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea Actul normativ nu se referă la acest subiect. 



 

alegerii 

organizaţiilor cu 

care a avut loc 

consultarea precum 

şi a modului în 

care activitatea 

acestor organizaţii 

este legată de 

obiectul proiectului 

de act normativ 

3. Consultările 

organizate cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale, în 

situaţia în care 

proiectul de act 

normativ are ca 

obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, 

în condiţiile 

Hotărârii 

Guvernului nr. 

521/2005 privind 

procedura de 

consultare a 

structurilor 

asociative ale 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale la 

elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările 

desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale în 

conformitate cu 

prevederile 

Hotărârii 

Guvernului 

nr.750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

Actul normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri. 



 

permanente 

5. Informaţii 

privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul 

Legislativ 

b) Consiliul 

Suprem de 

Apărare a Ţării  

c) Consiliul 

Economic şi 

Social  

d) Consiliul 

Concurenţei 

e) Curtea de 

Conturi   

Proiectul se avizează de Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi  

implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

necesitatea 

elaborării 

proiectului de act 

normativ 

 

2. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

eventualul impact 

asupra mediului în 

urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum 

şi efectele asupra 

sănătăţii şi 

securităţii 

cetăţenilor sau 

diversităţii 

biologice  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 



 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de 

punere în aplicare a 

proiectului de act 

normativ de către 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau 

extinderea 

competenţelor 

instituţiilor 

existente. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 2. Alte informaţii  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 

republicată s-a întocmit alăturatul proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si 

completarea Hotararii Guvernului nr. 296 din 21 martie 2007 privind aprobarea 

Mecanismelor de derulare a actiunilor din Programul de promovare a exportului pe 

care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 
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