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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                      București, 27.06.2022 
                   Nr.4c-3/212/2022 

       
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului 

de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în 

procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și  

Comisiei pentru antreprenoriat și turism, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2022 pentru 

modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a 

exportului cu finanțare de la bugetul de stat, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

141/2022 din 23 martie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/212/2022 din 23 

martie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.158/17.02.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.756/11.02.2022, avizează 

favorabil proiectul de act normativ. 

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

în ședința din 21 martie 2022. 

  Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.120/2002. Potrivit expunerii de motive, proiectul promovează accesul pe pieţe 

externe a producătorilor autohtoni, care să conducă la o creştere a volumului 

exportului de produse şi servicii româneşti şi, implicit, de creştere a încasărilor 

valutare ale României, precum şi promovarea României ca destinaţie turistică. 

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului implementează acţiunile de acordare de 

ajutoare de minimis, prin acordarea de sume forfetare/granturi stabilite prin norme 

sau prin alocaţii bugetare specifice cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene 

aplicabile în domeniul ajutoarelor de minimis sau de stat. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 27 

iunie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea 

pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind 

aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la 

bugetul de stat cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezentul aviz. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 



3 
 

Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OuG nr.13/2022 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2022 

pentru modificarea pct.II 
subpct.1 din anexa la 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.120/2002 

privind aprobarea 
Sistemului de susținere și 

promovare a exportului cu 
finanțare de la bugetul de 

stat 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.13 din 23 
februarie 2022 pentru 
modificarea pct.II subpct.1 
din anexa la Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susținere și 
promovare a exportului cu  

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.13 din 23 
februarie 2022 pentru modificarea 
pct.II subpct.1 din anexa la 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susținere și promovare 
a exportului cu finanțare de la 
bugetul de stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României,  
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  finanțare de la bugetul de stat, 

publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.182 
din 24 februarie 2022. 
 

Partea I, nr.182 din 24 februarie 
2022, cu următoarele modificări și 
completări: 

 

3.  
Titlul Ordonanţei 

ORDONANŢA DE URGENȚĂ 
pentru modificarea pct.II subpct.1 

din anexa la Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.120/2002 
privind aprobarea Sistemului de 

susținere și promovare a 
exportului cu finanțare de la 

bugetul de stat 
 

 1. Titlul Ordonanței de urgență se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„ORDONANŢA DE URGENȚĂ 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susținere și promovare 

a exportului cu finanțare de la 
bugetul de stat” 

 

 

4.   2. După articolul 3, se introduce un 
nou articol, articolul 31, cu 
următorul cuprins: 
„Art.31. - În vederea asigurării 
transparenței și eficienței utilizării 
sumelor utilizate în cadrul 
Programului de promovare a 
exportului prevăzut la pct.II, 
subpct.1 din Anexă, ministerul de 
resort va asigura: 
a) înscrierea beneficiarilor 
participanți la program în baza 
unei declarații pe propria 
răspundere în care aceștia să 
raporteze cifra de afaceri totală 

Conform datelor INS, raportat la numărul total al exportatorilor 
României între anii 2015-2019, numărul beneficiarilor PPE a 
reprezentat în medie aproximativ 3%. În realitate, însă, numărul 
este mult mai mic, sub 2%, din cauza faptului că aproape 
jumătate din beneficiarii PPE nu se regăsesc deloc printre 
companiile exportatoare ale României. 
Aproape 50% din beneficiarii anuali ai PPE nu exportă. 
În cadrul controalelor efectuate au fost identificate prin 
sondaj peste 100 de firme fără activitate economică dar 
subvenționate în Programul pentru promovarea 
exporturilor. 
Cel mai mare beneficiar PPE nu are activitate economică 
Firma Hilux Fashion SRL a fost subvenționată prin pentru 
promovarea exporturilor în fiecare an între 2013 și 2020. A 
beneficiat de aproape 2 milioane de lei de la statul român pentru 
a promova exportul produselor sale. Firma figurează cu 0 
salariați de la înființare și o cifră de afaceri chiar de zeci de ori 
mai mică decât subvențiile primite. 
Dintre toți beneficiarii PPE, Hilux Fashion are cea mai mare 
subvenție cumulată între 2015-2020. În aceeași perioadă, cei doi 
asociați ai săi au participat în mod regulat la activitățile 
Consiliului de Export, care are un rol cheie în deciziile privind 
evenimentele și cheltuielile PPE. Totodată, unul din asociații 
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precum și componentele cifrei de 
afaceri realizată cu livrări 
intracomunitare sau exporturi în 
afara Uniunii Europene, defalcate 
după țara de destinație, pentru 
ultimii 5 ani fiscali, precum și orice 
participări anterioare cu indicarea 
acțiunilor în cadrul programului 
dacă este cazul, prin intermediul 
aceleiași entități sau prin entități 
având asociați sau administratori 
comuni; 
b) raportarea de către beneficiarii 
participanți la program în baza 
unei declarații pe propria 
răspundere a acelorași informații 
ca la lit.a), pentru anul participării 
precum și pentru anul următor 
participării, în termen de 3 ani de 
la participarea în program; 
c) publicarea pe pagina de internet 
a ministerului a listei beneficiarilor 
participanți selectați pentru fiecare 
eveniment/acțiune, precum și a 
cifrelor raportate de către aceștia 
la lit.a) și b), în termen de 5 zile de 
la selectarea beneficiarilor.” 
 
Dep.Cristina-Mădălina Prună - USR 

acestei firme a fost de mai multe ori membru al Comisiei de 
selecție a beneficiarilor pentru evenimentele la care a participat 
(spre exemplu, târgul Paris Fashion Week 2020 și 2019). 
Înființată în 2013, beneficiază de subvenții PPE de 130.000 
RON încă din primul an. Deși are o cifră de afaceri de doar 
11.000 RON în 2013, anul următor mai beneficiază de subvenții 
de 174.000 RON. În 2014 are cifra de afaceri 0, dar beneficiază 
și în 2015 de 134.000 RON. În ciuda rezultatelor inexistente, 
Programul pentru Promovarea Exporturilor i-a garantat selecția 
repetată an de an pentru subvenții din ce în ce mai ridicate: 
 

An Subvenții 
PPE 

Cifră de afaceri % subvenții / CA 

2013 130.000 11.000 1182% 

2014 174.000 0 Nu are CA 

2015 134.000 23.000 583% 

2016 124.000 212.000 58% 

2017 179.000 47.000 381% 

2018 390.000 61.000 639% 

2019 320.000 62.000 516% 

2020 360.496 7.350 4904.71% 

 
Succesul acestei firme este semnificativ mai mare în rapoartele 
sale „de eficiență” decât în realitate, declarate în fals. Cifra de 
afaceri este mult mai mică decât contractele declarate: 
 

Fișă eficiență încheiată la 6 luni de la terminarea evenimentului 
An Târg/misiune Valoare 

contracte 
încheiate 

Valoare 
contracte în 
negociere 

CA reală 

2018 Paris 27.02-02.03 84.000 0 61.000 
2018 Paris Fashion Week 

septembrie 
1.827.000 292.000 61.000 

2019 Paris Fashion Week 721.000 741.000 24.000 
2019 Milano Fashion 

Week septembrie 
195.000 0 24.000 

2019 Paris 24-27.09 83.000 0 24.000 

 
Subvențiile se extind și către alte firme similare deținute de 
persoane apropiate Hilux Fashion SRL 
Ligia’s Accessories SRL, cu 0 salariați și o cifră de afaceri de 
35.000 RON în 2012, beneficiază în 2013 de subvenții PPE de 
167.000 RON în 2013. Cifra de afaceri e 22.000 RON în 2013, 
dar beneficiază în 2014 de subvenții PPE de 72.000 RON. Cifra 
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de afaceri în 2014 a fost 3.000 RON, dar în anul 2015 
beneficiază de subvenții de 80.000 RON, fiind radiată în 
februarie 2016 neavând înregistrate situațiile financiare pe anul 
2015. 
Este deținută de vicepreședintele Federației Române de Design 
Vestimentar, federație al cărei președinte și secretar sunt 
asociații Hilux Fashion SRL. 
Aldo Studio SRL, având același asociat cu Ligia’s Accessories 
SRL, beneficiază de subvenții de 75.000 RON încă din anul 
înregistrării, 2013, an în care nu are activitate. Deși avea un 
singur salariat și o cifră de afaceri de doar 10.000 RON în 2014, 
în anul 2015 îi este subvenționat un cost de peste 6 ori mai mare, 
de 66.000 RON. Este radiată în 2016. 
Și ea este deținută de vicepreședintele Federației Române de 
Design Vestimentar, federație al cărei președinte și secretar sunt 
asociații Hilux Fashion SRL. 
Artelier Lorina SRL, având asociat comun cu Aldo Studio SRL 
și Ligia’s Accessories SRL, se numără printre primele 50 de 
firme beneficiare ale PPE între 2015-2019, cu subvenții PPE 
din  bugetul de stat duble față de cifra de afaceri cumulată pe 
aceeași perioadă. 
Este deținută de un asociat unic care a fost și în Aldo Studio 
SRL, iar certificatul constatator al acesteia pentru participarea 
PPE în 2020 a fost eliberat către vicepreședintele Federației 
Române de Design Vestimentar care a deținut Ligia’s 
Accessories SRL, federație al cărei președinte și secretar sunt 
asociații Hilux Fashion SRL. 
Ferret & Half SRL, deținută de aceiași asociați ca Hilux 
Fashion SRL, cu cifră de afaceri doar pe anul 2020 de 24.000 lei, 
a fost selectată pentru subvenționare în anul curent 2022. 
Curtea de Conturi a mai semnalat problema 
În urma controalelor efectuate de Curtea de Conturi a României, 
precum și de către corpul de control al ministrului, au rezultat 
anumite probleme privind transparența utilizării sumelor în 
cadrul PPE. Printre acestea se numără finanțarea unor firme care 
nu sunt exportatoare, a unor firme care nu sunt active nici măcar 
pe piața românească având cifră de afaceri inexistentă, firme 
legate participante la evenimente doar pentru a ocupa locurile 
disponibile și a împiedica alți concurenți de la participare, 
legături între intermediarii organizatori și beneficiarii 
participanți. Problemele sunt istorice, găsite în mod repetat de 
controale ale Curții de Conturi sau corpurilor de control. 
În 2019, Curtea de Conturi arăta că activitatea PPE nu este 
organizată cu obiective clar definite și indicatori de rezultat. Nu 
există o evidență analitică a cheltuielilor și plăților aferente 
contractelor derulate pentru acțiunile PPE, nu există o legătură 
de tipul cost-beneficiu între resursele cheltuite din bugetul de 
stat și obiective anuale. 
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Eficiența participării beneficiarilor la evenimentele PPE se 
măsoară prin „fișele cu indicatorii de eficiență întocmite la 6 luni 
după eveniment”. În realitate, acestea sunt completate cu sume 
care nu reflectă realitatea cifrelor de afaceri ale participanților, 
și care nici nu sunt verificate. Totodată, ele nu sunt asumate pe 
propria răspundere, neputându-se trage la răspundere declarațiile 
false. 
Examinând fișele de eficiență pentru evenimentele din ultimii 
ani, reies beneficiari care declară că au încheiat contracte de sute 
de mii sau milioane de lei la un singur eveniment. Aceiași 
beneficiari au în realitate o cifră de afaceri de câteva zeci de mii 
de lei, sau în unele cazuri chiar câteva mii sau chiar zero. Pe 
baza acestor fișe se fundamentează participările anului următor. 
În realitate, astfel cum a rezultat și din auditul Curții de Conturi, 
nu există nici un fel de modalitate în care informațiile 
centralizate în urma evenimentelor să fie analizate sau evaluate. 
Impactul participării operatorilor economici la evenimentele 
subvenționate nu este măsurat deloc, iar cheltuirea banilor 
publici este făcută fără nici un fel de răspundere în fața 
contribuabililor. 
 

5. Art.I. - La 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 în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.67 din 29 
ianuarie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, la punctul 
II, subpunctul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„1. Programul de promovare a 
exportului, administrat de către 
Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului, prin care se finanţează 
parţial, din fonduri de la bugetul 
de stat: 

 Nemodificat  
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a) participări ale operatorilor 
economici români, cu stand sub 
pavilion naţional, la târguri şi 
expoziţii cu caracter internaţional, 
organizate în statele membre ale 
Uniunii Europene şi în ţările terţe, 
coordonate în parteneriat public-
privat şi monitorizate de către 
reprezentanţii Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului; 
b) participări individuale ale 
operatorilor economici români la 
târguri şi expoziţii cu caracter 
internaţional organizate în statele 
membre ale Uniunii Europene şi în 
ţările terţe, cu stand de prezentare 
a produselor/serviciilor, la misiuni 
economice desfăşurate în 
străinătate, precum şi la 
manifestări internaţionale, 
organizate în format virtual, pentru 
care sunt solicitate taxe; 
c) participarea potenţialilor 
exportatori români la misiuni 
economice desfăşurate în 
străinătate, cu caracter 
exploratoriu, coordonate în 
parteneriat public-privat de către 
reprezentanţii Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului; 
d) invitarea potenţialilor 
importatori străini la târgurile 
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internaţionale organizate în 
România, la propunerea mediului 
de afaceri, cu consultarea 
Consiliului de Export; 
e) organizarea şi funcţionarea 
expoziţiilor externe temporare, 
itinerante, realizate în parteneriat 
public-privat pe pieţe de interes 
pentru exportul românesc, la 
propunerea Consiliului de Export; 
f) realizarea de studii de piaţă şi pe 
produse, inclusiv pentru obiective 
complexe, pe baze concurenţiale; 
g) realizarea pe baze concurenţiale 
a buletinelor informative privind 
oferta de export şi distribuirea 
acestora în străinătate şi la 
ambasadele străine din România, 
cu suportarea cheltuielilor de 
realizare; 
h) realizarea de acţiuni de 
publicitate şi reclamă cu caracter 
general, pe produse şi grupe de 
produse, pe pieţe de interes pentru 
exportul românesc, pe baze 
concurenţiale, cu suportarea 
cheltuielilor, inclusiv a 
cheltuielilor pentru distribuirea 
materialelor de publicitate şi 
reclamă cu caracter general în 
străinătate şi la ambasadele străine 
din România; 
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i) organizarea în parteneriat 
public-privat a miniexpoziţiilor la 
ambasadele României din 
străinătate sau alte spatii 
închiriate; 
j) certificări specifice produselor 
pentru acces la pieţele externe; 
k) participarea sub pavilion 
naţional la manifestări 
internaţionale, organizate în 
format virtual, pentru care sunt 
solicitate taxe; 
l) realizarea portalului de comerţ 
exterior, administrat de 
Departamentul de Comerţ 
Exterior, pentru promovarea 
ofertelor de export ale firmelor 
româneşti şi informarea 
operatorilor economici privind 
cererile de ofertă primite de 
birourile de promovare a 
comerţului exterior din cadrul 
ambasadelor şi consulatelor 
României; 
m) acordarea unui sprijin financiar 
agenţiilor de turism în vederea 
dezvoltării exportului de servicii 
turistice, sub forma unei scheme 
de ajutor de minimis. 
1.1. Ministerul Antreprenoriatului 
şi Turismului implementează 
acţiunile prevăzute la lit.a)-m), 
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prin acordarea de ajutoare de 
minimis, prin acordarea de sume 
forfetare/granturi stabilite prin 
norme sau prin alocaţii bugetare 
specifice.” 
 

6. Art.II. - În termen de 45 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
prin ordine ale ministrului 
antreprenoriatului şi turismului se 
vor aproba mecanismele de 
acordare a sprijinului financiar de 
la bugetul de stat pentru aplicarea 
instrumentelor de promovare 
prevăzute la 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, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care vor 
cuprinde: condiţiile de eligibilitate 
ale operatorilor economici, 
criteriile de evaluare şi punctajele 
aferente, criteriile de selectare a 
târgurilor incluse în listele anuale, 
modalitatea de accesare, alocaţia 
financiară nerambursabilă, 
indicatorii de monitorizare a 
eficienţei programelor finanţate de 

 Nemodificat  
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la bugetul de stat, normele de 
implementare a schemelor de 
ajutor de minimis cu respectarea 
criteriilor privind ajutorul de 
minimis prevăzute de 
Regulamentul (UE) 
nr.1.407/2013 al Comisiei din 18 
decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 şi 108 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, 
publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr.352 
din 24 decembrie 2013, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

7. Art.III. - Acţiunilor din 
Programul de promovare a 
exportului care au trecut de etapa 
de selecţie a operatorilor 
economici participanţi sau pentru 
care procedura de achiziţie publică 
a societăţii organizatoare este în 
curs de desfăşurare la data intrării 
în vigoare a ordinului ministrului 
antreprenoriatului şi turismului 
prevăzut la art.IV li se aplică 
normele în vigoare la data 
finalizării etapei de selecţie a 
operatorilor economici 
participanţi. 

 Nemodificat  
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8. Art.IV. - La data intrării în 

vigoare a ordinului ministrului 
antreprenoriatului şi turismului 
privind aprobarea mecanismelor 
de acordare a sprijinului financiar 
de la bugetul de stat pentru 
aplicarea instrumentelor de 
promovare prevăzute la pct.II 
subpct.1 lit.a) şi c) din anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se abrogă 
Hotărârea Guvernului 
nr.296/2007 privind aprobarea 
Mecanismelor de derulare a 
acţiunilor din Programul de 
promovare a exportului, 
administrat de Ministerul 
Antreprenoriatului şi Turismului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.239 din 6 
aprilie 2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

 Nemodificat  

9. Art.V. - 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 

 Nemodificat  
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ianuarie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu modificarea adusă prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
 


