
EXPUNERE  DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

Programul de guvernare pentru perioada 2001-2004 acordă
o importanţă deosebită atragerii capitolului străin în economia
românească, ca una dintre modalităţile de asigurare a accesului
la pieţele străine prin efectul complementar al implementării
noilor tehnologii şi a know-how-ului, de acoperire a cererii mari
de forţă de muncă, al stimulării competiţiei cu alte economii, de
dinamizare a exporturilor şi creare de noi locuri de muncă etc.

În acest sens, strategia Guvernului are la bază
îmbunătăţirea mediului de afaceri din România prin crearea unui
climat prietenos şi atractiv pentru investitorii străini prin
punerea în funcţiune a unor mecanisme corespunzătoare,
respectiv prin crearea cadrului legal şi instituţional necesar
desfăşurării activităţii investiţionale la nivel impus de
standardele internaţionale şi conform celor moi bune practici în
domeniu.

Ca urmare, prin Legea nr. 390/2002 a fost înfiinţată,
Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS) ca o interfaţă
între mediul de afaceri din ţară şi străinătate şi factorii de decizie
la nivel central şi local, având ca misiune atragerea şi
menţinerea capitolului străin în economie ca efect al creării unui
mediu de afaceri prietenos şi atractiv pentru dezvoltarea
proiectelor de  investiţii.

În consecinţă, strategia ARIS de promovare a investiţiilor
străine a avut în vedere crearea, de facto, a unui Consiliu
Consultativ, format din reprezentanţii mediului de afaceri din
România (Consiliul Investitorilor Străini, Asociaţia
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Investitorilor Străini din România, Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, organizaţii
profesionale, bănci etc.) precum şi ai altor instituţii şi organizaţii
implicate în atragerea capitalului străin în economie, care a
lucrat ca organ consultativ al Asociaţiei Române pentru
Investiţii Străine şi a sprijinit activitatea acesteia în perioada
2002-2003, contribuind la realizarea unei legături efective cu
comunitatea de oameni de afaceri din România.

Experienţa a demonstrat că existenţa acestui Consiliu a
contribuit la asigurarea unei transparente totale a activităţii
ARIS în atragerea capitalului străin, a permis o comunicare
directă între mediul de afaceri şi instituţiile statului şi a condus
la îmbunătăţirea climatului de afaceri din România în perioada
menţinută.

Pentru reglementarea, în regim de urgenţă, a aspectelor
expuse, în vederea asigurării cadrului legal şi instituţional
necesar desfăşurării activităţii investiţionale la nivelul impus de
standardele internaţionale este necesară modificarea Legii
nr. 390/2002.

Faţă de cele prezentate mai sus Parlamentul României a
adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.
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