
Comisia pentru politică           
economică, reformă şi privatizare 

                       Bucureşti,  
      Nr.XXXVI/I/248/26.06.1997 

R  A  P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  

nr.31/1997  privind regimul investiţiilor străine în România 
 

  In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.31/1997 privind regimul investiţiilor 
străine în România, în şedinţa din 25 iunie a.c., propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(Text iniţial) 

Amendament propus 
autorul, text adoptat de comisie 

Motivarea 
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1. 

 
 
Art.2.-(1) Investitorii străini, indiferent de 
cetăţenia sau, după caz, de naţionalitatea lor, 
pot beneficia de regimul juridic stabilit prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, pe întreaga 
durată a investiţiei efectuate în România în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    Se propune modificarea textului după cum 
urmează: 
Art.2.-(1) Investitorii străini, indiferent de cetăţenia 
sau, după caz, de naţionalitatea lor, pot beneficia de 
regimul juridic stabilit prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, pe durata efectuării investiţiei şi a 
funcţionrării obiectivului rezultat din investiţia 
realizată în România în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

Pentru mai buna precizare a ariei de 
cuprindere a ordonanţei. 

2 Art.2.-(4) Investiţiile străine realizate în 
formele prevăzute la art.1 alin.(2) pot 
beneficia, în condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă, de facilităţi fiscale. 

   Se propune transferarea textului art.2(4) în cadrul 
preambulului art.3. 
Autor: deputat Cazan Leonard 

Pentru mai buna organizare a 
conţinutului ordonanţei. 
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Art.3.-Facilităţile fiscale instituite prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în 

   Se propune completarea şi formularea 
preambulului art.3 prin preluarea conţinutului 
alin.(4) al art.2, după cum urmează: 
Art.3.-Investiţiile străine realizate în formele 
prevăzute la art.1 alin.(2) pot beneficia potrivit 

 
 

Idem. 
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următoarele condiţii: 
 

prezentei ordonanţe de urgenţă de facilităţi fiscale 
în următoarele condiţii: 
Autor: deputat Cazan Leonard 

4 Art.3.- 
a) aportul de capital social al investitorului străin la 
efectuarea ordicărei forme de investiţie străină 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în 
cuantumurile stabilite la art.7 alin.(1), art.8 alin.(1) şi 
art.9, după caz, este efectiv vărsat într-un cont deschis 
la o societate bancară cu sediul în România; 

   Se propune completarea textului lit.a) a art.3 la 
final adăugându-se după cuvântul România 
sintagma: “iar bunurile ce constituie aport în 
natură, au fost aduse în ţară”. 
Autor: deputat Pecsi Ferenc 

Pentru mai buna precizare. 
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Art.9.-(1) Pot beneficia de facilităţi 
investiţiile străine care au la bază un contract 
de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu 
Fondul Proprietăţii de Stat cu o valoarea de 
cel puţin 1.000.000 de dolari S.U.A., sau 
echivalentul acestei sume exprimat în orice 
altă valută liber convertibiliă şi /sau în lei, 
dacă investitorul străin se obligă să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

   Se propune înlocuirea cuvântului “dacă” din 
antepenultimul rând al alin.(1) art.9  cu sintagma “în 
măsura în care”, textul fiind următorul: 
Art.9.-(1) Pot beneficia de facilităţi investiţiile 
străine care au la bază un contract de vânzare-
cumpărare de acţiuni încheiat cu Fondul Proprietăţii 
de Stat cu o valoarea de cel puţin 1.000.000 de 
dolari S.U.A., sau echivalentul acestei sume 
exprimat în orice altă valută liber convertibiliă şi 
/sau în lei, în măsura în care investitorul străin se 
obligă să îndeplinească următoarele condiţii: 
Autor: deputat Grigoriu Mihai 

Pentru o mai clară exprimare. 
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Art.16.-Activitatea de atragere a 
investitorilor străini şi de promovare a 
investiţiilor străine în România se realizează 
de către Agenţia Română de Dezvoltare şi, 
după caz, de către Fondul Proprietăţii de Stat. 

   Se propune completarea şi modificarea textului 
art.16, astfel: 
Art.16.-Activitatea de atragere a investitorilor 
străini şi de promovare a investiţiilor străine în 
România se realizează de către  Agenţia Română de 
Dezvoltare  şi  Fondul Proprietăţii de Stat, după caz, 
împreună cu organizaţiile neguvernamentale cu 
atribuţii în domeniu. 
Autor: deputat Manole Odisei 
 
 

Pentru punerea de acord cu realitatea, 
ştiut fiind că o serie de organizaţii 
neguvernamentale îşi propun 
atragerea şi promovarea investiţiilor 
străine în România. 

     Se propune completarea alin.(2) al art.22 cu Pentru punerea de acord a textului. 
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Art.22.-(2) Facilităţile prevăzute la art.6 din 
prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă şi 
societăţilor comerciale, persoane juridice 
române, cu activitate de producţie şi/sau 
servicii industriale, în cazul cărora 
participarea investitorului/investitorilor 
străini cu capital efectiv vărsat în numerar 
reprezintă minim 20% din capitalul social dar 
nu mai puţin de 200.000 de dolari S.U.A. sau 
echivalentul acestei sume, exprimat în orice 
valută liber convertibilă şi/sau în lei. 

sintagma “alin.(1)” după cuvintele “art.6” din rd.1, 
textul fiind următorul: 
Art.22.-(2) Facilităţile prevăzute la art.6 alin.(1) din 
prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă şi 
societăţilor comerciale, persoane juridice române, cu 
activitate de producţie şi/sau servicii industriale, în 
cazul cărora participarea investitorului/investitorilor 
străini cu capital efectiv vărsat în numerar reprezintă 
minim 20% din capitalul social dar nu mai puţin de 
200.000 de dolari S.U.A. sau echivalentul acestei 
sume, exprimat în orice valută liber convertibilă 
şi/sau în lei. 
Autor: deputat Mircea Negrău 
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Art.26.-(1) Guvernul poate stabili, prin hotărâri, 
regimul special aplicabil unor investiţii străine 
efectuate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, 
într-un număr limitat de cazuri şi justificat exclusiv 
prin raţiuni de protecţie socială sau de dezvoltare 
regională. 

   Se propune înlocuirea cuvintelor “regimul special 
aplicabil” din rd.2 al alin.(1) art.26, cu sintagma 
“criterii speciale aplicabile”, textul fiind următorul: 
Art.26.-(1) Guvernul poate stabili, prin hotărâri, 
criterii speciale aplicabile unor investiţii străine ...şi 
textul curge în continuare. 
Autor: deputat Iuliu Vida 

Pentru exactitate. 
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Art.31-(1) Investiţiile străine care au intrat 
sub incidenţa prevederilor art.14-16 din 
Legea nr.35/1991 privind regimul 
investiţiilor străine, cu modificările şi 
completările ulterioare, care, până la data de 
31 decembrie 1994, au fost înmatriculate la 

   Se propune completarea textului alin.(1) al art.31 
cu fraza: “Art.10 din Legea nr.35/1991 privind 
regimul investiţiilor străine îşi păstrează valabilitatea 
1 an de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe”, textul fiind următorul: 
Art.31-(1) Investiţiile străine care au intrat sub 
incidenţa prevederilor art.14-16 din Legea 
nr.35/1991 privind regimul investiţiilor străine, cu 
modificările şi completările ulterioare, care, până la 
data de 31 decembrie 1994, au fost înmatriculate la 
Registrul comerţului şi pentru care s-au solicitat 

Pentru evitarea oricărei confuzii cu 
privire la aria de aplicabilitate a 
prevederilor art.10 din Legea 
nr.35/1991. 
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Registrul comerţului şi pentru care s-au 
solicitat facilităţile prevăzute de respectiva 
lege, continuă să beneficieze de facilităţile 
respective. 

facilităţile prevăzute de respectiva lege, continuă să 
beneficieze de facilităţile respective. Art.10 din 
Legea nr.35/1991 privind regimul investiţiilor 
străine îşi păstrează valabilitatea 1 an de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
Autor: deputat Mircea Negrău 

 
 Au fost formulate unele amendamente care nu au fost acceptate de Comisie şi pe care autorii şi le-au retras. 
 
 PREŞEDINTE, 
      Iuliu Vida                  
               SECRETAR, 
                        Mihai Grigoriu 

 


