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A V I Z  

referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de 

Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a 
internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de 

stat, pentru perioada 2017-2020 
 
 

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

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare în 

procedură de urgen�ă cu proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 

Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor 

economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, 

trimis cu adresa nr. PLx. 156 din 13 martie 2017, înregistrat la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/398 din 14 martie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege, în 

�edin�a din 6 martie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea, pentru perioada 

2017-2020, a programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici 

româneşti, în acest sens fiind susţinute următoarele tipuri de activităţi: participări 

individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, precum şi la misiuni economice 

organizate în străinătate, crearea identităţii vizuale a unui operator economic român, 

participări la cursuri de pregătire în ţară şi străinătate, realizarea de site-uri pe internet, 



 

etc. Scopul programului este de a facilita accesul pe pieţe externe a producătorilor 

autohtoni. Sumele pentru realizarea acestui program sunt alocate de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului de Mediu de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului, iar 

pentru anul 2017 suma este în valoare de 40.000.000 lei. Alocaţia financiară 

nerambursabilă este acordată sub forma unui ajutor de stat de minimis şi este în 

cuantum de maximum 50.000 lei anual/beneficiar, fiind destinată unui număr de 500 

de beneficiari anual. Se stabilesc, totodată, şi criteriile pe care un operator economic 

trebuie să le respecte pentru a fi inclus în program. Ministerul Mediului de Afaceri, 

Comerţului şi Antreprenoriatului gestionează aplicarea programului şi are obligaţia ca 

în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei să elaboreze normele de 

aplicare prin care se va implementa schema de ajutor de minimis, precum şi 

modalităţile de accesare, acordare şi decontare a alocaţiei financiare nerambursabile. 

În şedinţa din data de 21 martie 2017, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 

vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.44 din 25 

ianuarie 2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
                   PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
                Eugen NICOLICEA               Costel Neculai DUNAVA 
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