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ÎNTREBARE 
 

Către: Florin Marian SPĂTARU, Ministerul Economiei 

De la: Dragoș-Cătălin Teniță, deputat USR PLUS în circumscripția electorală nr. 42 București 

Obiectul întrebării: Situația schimburilor economice bilaterale între România și China 

Stimate Domnule Ministru, 

Deficitul comercial al României cu China este într-o continuă creștere, depășind 4 milioane de euro în 2019. 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, aproape un sfert din deficitul comercial lunar al României 

în anul 2020 a fost înregistrat cu China (22%), însumând aproximativ 404 milioane de euro din 1838 milioane 

de euro. Având în vedere aceste lucruri, în vederea unei bune colaborări instituționale și având în vedere art. 

112 din Constituția României și art. 196, 197 și 20 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi 

răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Care este statusul Comitetului Interministerial pentru Cooperare pe Proiecte Economice cu 

Republica Populară Chineză, înființat în 2018 de fostul premier Viorica Dăncilă la data de 12 

martie 2018 (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 221/12.III.2018.)? Vă rog să specificați câte 

persoane lucrează in acest comitet și care este numele acestuia. De asemenea vă rog totodată să 

îmi transmiteți toate rapoartele de activitate, de la inființare până în prezent. 

2) Vă rog să îmi transmiteți rapoartele de activitate ale Comitetului Interministerial pentru 

monitorizarea angajamentelor luate fata de China, din  2013 pana in 2018 inclusiv. (Pentru decizia de 

înfiinâare a Comitetului: Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 755/5.XII.2013). 
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Referuitor la relațiile comerciale bilaterale: 

3) Care a fost deficitul comercial al României cu Republica Populară Chineză (separat pe China 

continentală și Hong Kong), precum și cu Taiwan în 2021? dar în anii 2018, 2019, 2020?  

4) Au fost formulate propuneri de către Comitetul menționat la punctul 1 pentru reducerea deficitului 

comercial cu China? Dacă da, vă rog să le transmiteți pentru a le putea consulta. 

5) Care a fost valoarea importurilor din Republica Populară Chineză (separat pe China continentală 

și Hong Kong), precum și din Taiwan, în 2021? Dar în anii 2018, 2019, 2020?   

6) Care sunt principalele 15 categorii de bunuri importate din Republica Populară Chineză (separat 

pe China continentală și Hong Kong) în 2021? Dar în anii 2018, 2019, 2020? Vă rog să prezentați 

aceste date și pentru Taiwan. 

7) Care sunt principalele 15 categorii de bunuri exportate de România în China în 2021? Dar în anii 

2018, 2019, 2020?  

8) Care sunt principalele 15 categorii de bunuri importate de România din Taiwan în 2021? Dar în 

anii 2018, 2019, 2020?  

9) Care sunt principalele 15 categorii de bunuri exportate de România în Taiwan în 2021? Dar în 

anii 2018, 2019, 2020?  

10) Pentru a putea fi exportate produse românești către China trebuie semnate acorduri bilaterale pe 

categorii de bunuri (de exemplu, pentru produse agricole trebuie încheiat un acord între 

ministerele de resort, între ANSVSA și Vama chineză etc.). De aceea, vă rog să-mi spuneți pentru 

ce categorii de bunuri are România semnate acorduri pentru export cu China? Dar cu 

Taiwan? 

Referitor la investițiile bilaterale: 

11) Care este valoarea investițiilor directe chineze (Foreign Direct Investment) din România în fiecare 

dintre  anii 2017- 2021, și în ce domenii au fost făcute? 

12) Care este valoarea investițiilor directe (Foreign Direct Investment) române în China și în ce 

industrii/domenii au fost făcute? Care este numărul de companii românești în China? 

13) Câte bănci cu capital chinez funcționează în România? 

14)  Care este valoarea investițiilor chineze în sectorul imobiliar? Dar în cel agricol?  



Vă mulțumesc și vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, inclusiv la adresa de e-mail 

catalin.tenita@cdep.ro. 

Cu aleasă considerație, 

 

Dragoș-Cătălin Teniță 

Deputat USR București 

 

 
 
 
 




