
   

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
                                    Nr. 4c-1/260/2016 
                                    PL-x 496/2016 

                                                                                                                   Bucureşti,  28.03.2017 
                                                                            AVIZ 

asupra proiectului de 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 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 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, transmis cu adresa nr. PL-x 496 din    
31 octombrie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/260 din 1 noiembrie 2016.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 24 octombrie 2016. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                             
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                           
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai multor 
şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din  28 martie 2017. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa                     
nr. 880 din 19 septembrie 2016 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa            
nr. 640/MRP din 14 februarie 2017, în care se menţionează că susţine inițiativa legislativă,                                                  
cu amendamente ce vor fi prezentate în cadrul dezbaterilor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un amendament admis, care este redat în 
ANEXA la prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria                      
legilor ordinare. 

 
                  PREŞEDINTE                                  SECRETAR   
 

                          Laurențiu NISTOR                                                          Cornel ITU  
 

                             ŞEF SERVICIU 
                Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 



ANEXĂ 
AMENDAMENT ADMIS: 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 56/2016 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor propuse 

1.  3. La capitolul II din anexă, 
după litera b) se introduc trei 
noi litere, literele b1─b3, cu 
următorul cuprins: 
,,b1) în situaţiile prevăzute la 
lit. a) şi b), pentru închirierea 
spaţiului expoziţional, plata se 
realizează de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
prin achitarea, după caz, către 
organizatorul extern a sumelor 
angajate, în condiţiile legii; 
 
 
 
 
 
b2) în situaţiile prevăzute la              
lit. a) şi b), pentru 
construirea şi/sau 
amenajarea spaţiului 
expoziţional, plata se 
realizează de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri, prin achitarea către 
organizatorul extern a 
sumelor angajate, dacă 
legislaţia specifică ţării unde 
se realizează manifestarea 
expoziţională prevede o astfel 
de obligaţie; 

- La articolul I punctul 3 
capitolul II din anexă, litera 
bl) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„b1) în situaţiile prevăzute la 
lit. a) şi b), pentru 
închirierea spaţiului 
expoziţional şi achitarea 
utilităţilor, plata se 
realizează de către 
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri prin 
achitarea, după caz, către 
organizatorul extern a 
sumelor angajate, în 
condiţiile legii;” 
 

- La art. I, punctul 3 se abrogă. 
 
 

Autor: Comisia economică 

Prin completările aduse a fost creată o procedură 
suplimentară de achiziţie directă a spaţiului 
expoziţional, situaţie ce îngreunează finalizarea 
încheierii angajamentelor legale şi plata contravalorii 
acestora, fapt ce a generat o birocratizare excesivă a 
procedurii de achiziţie a serviciilor de participare a 
exportatorilor români la târguri şi expoziţii 
internaţionale. 

Prin abrogarea punctului 3, atât achiziţia spaţiului 
expoziţional cât şi achiziţia serviciilor privind 
participarea exportatorilor români la manifestările 
expoziţionale se va realiza într-o singură procedură de 
licitaţie deschisă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Aplicarea textului actual a condus la 
disfuncţionalităţi grave în efectuarea plăţii pentru 
serviciile cuprinse la punctul 3 al art. I, din cauza 
faptului că cele două proceduri paralele de achiziţie 
trebuie finalizate concomitent, ajungându-se adesea în 
situaţia de a achiziţiona spaţiul fără a avea un caştigător 
desemnat al achiziţiei privind serviciile de participare, 
sau la situaţia de a avea atribuit contractul de servicii de 
organizare fără a avea posibilitatea respectării 
termenelor de plată a spaţiului, impuse de organizatorul 
extern. 

Mai mult decât atât, ministerul se află în 
imposibilitatea  recuperării TVA-ului  aferent plăţilor 
prevăzute la punctul 3, întrucât în spaţiul UE, 
majoritatea plăţilor sunt însoţite de TVA-ul ţării de 
reşedinţă în care se desfăşoară manifestarea 
internaţională, iar ministerul, ca autoritate a 
admninistraţiei publice centrale, nu poate recupera 
suma aferentă TVA, întrucât nu este o entitate care să 
poată fi înregistrată în Registrul operatorilor 
internaţionali care au dreptul de recuperare a TVA. 
Această situaţie duce la cheltuieli suplimentare ce nu 
erau generate în contextul legislativ anterior. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 56/2016 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor propuse 

b3) modalitatea de încheiere a 
contractelor de prestări 
servicii pentru organizarea 
participării la târguri şi 
expoziţii internaţionale, se 
stabileşte în cuprinsul 
Mecanismelor de derulare a 
acţiunilor din Programul de 
promovare a exportului, 
administrat de Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului                
nr. 296/2007;" 
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