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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

ORDONANŢĂ  

 

pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 

promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 

 

 

  

Luand in considerare faptul ca exportul constituie unul din cei mai importanti 

factori de crestere economica conducand la cresterea sustenabila a PIB si implicit 

la scaderea deficitului de cont curent aferent schimburilor comerciale ale 

Romaniei, .  

Avand in vedere necesitatea imediata a fluidizarii platilor si modificarii 

mecanismului de contractare a firmelor organizatoare astfel incat instrumentul 

aflat in administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu 

Mediul de Afaceri sa poata functiona si sa aiba ca finalitate indeplinirea 

obiectivelor aferente Programului de Promovare a Exporturilor, se impune, in 

regim de urgenta, modificarea si completarea OUG nr 120/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare, republicata. Acest aspect presupune un mai bun 

control al modului in care fondurile publice nationale destinate beneficiarilor de 

ajutor de minimis sunt folosite.  

Luand in considerare ca neluarea masurilor care se impun, enuntate, conduce la 

imposibilitatea continuarii programului.  

Considerand ca se impune luarea unor masuri urgente in vederea crearii unui 

cadrul legislativ la nivel national care sa raspunda atat solicitarilor mediului de 

afaceri in sensul cresterii numarului de beneficiari de ajutor de minimis pentru 

promovarea exporturilor, cat si necesitatii continuarii programului aflat in 

administrarea ministerului de resort, in conditii de transparenta, eficienta, 

eficacitate si economicitate a utilizarii fondurilor publice,  
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Intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de 

urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, impunand 

adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,  

 

 

In temeiul art 115 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta 

 

 

Art. I. - 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 ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1. Art. 1, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(3) Propunerile de fonduri bugetare pentru programele de susţinere şi 

promovare a exportului se fac de instituţiile care administrează programele 

respective, cu consultarea prealabilă a Consiliului de Export.  

2. Art. 3, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 2 se aprobă de către ordonatorii 

principali de credite,  după  consultarea prealabilă a Consiliului de Export.  

3. Anexa la Ordonanţa de Urgenţă nr. 120/2002, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

3.1. După paragraful 2 de la alin. f), pct. 1, cap. II din Anexa la Ordonanţă de 

urgenţă, se introduc doua noi puncte, punctul 1
1
 si punctul 1

2
 având următorul 

cuprins: 

„1
1
 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. 

1
2
 Angajarea si decontarea cheltuielilor, precum si exceptiile prevazute la pct 

1
1
 se stabilesc in cuprinsul mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul 

de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comertulului si 
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Relatiilor cu Mediul de Afaceri, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

296/2007” 

Art. II. - 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 ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse 

prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

dându-se textelor o nouă numerotare. 
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