
 

Bucureşti, 13 noiembrie 2018 
Nr. 4c-13/847/2018 

                     
                      

A V I Z  
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2018 
pentru modificarea 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 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările �i completările ulteriore, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată, spre dezbatere �i avizare, în procedură de urgen�ă, cu Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea 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 517 
din 10 octombrie 2018, înregistrat sub nr.4c-13/847 din 11 octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ini�iativa legislativă, în �edin�a 
din 8 octombrie 2018. 

Potrivit dispozi�iilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2017, precum şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr.503/2017, urmărindu-
se, în principal, facilitarea accesului pe pieţele externe a producătorilor autohtoni, promovarea 
produselor şi serviciilor IMM-urilor pe pieţele externe, creşterea exporturilor de servicii şi produse 
româneşti, extinderea domeniului de aplicare a Programului, valorificarea şi promovarea produselor 
cercetării ştiinţifice. Alocaţia financiară nerambursabilă va fi de tip forfetar, stabilită prin ordin al 
ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, în limita bugetului anual alocat 
ministerului 

În temeiul prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările �i completările ulterioare, Comisia a dezbătut ini�iativa legislativă men�ionată mai 
sus, în şedinţa din data de 13 noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive �i 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a ini�iativei 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Ini�iativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                       

  PREŞEDINTE,                SECRETAR, 
                                                        
                        Nicu�or HALICI            Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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