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Vă înaintăm, alăturat, Raportul Preliminar, ca urmare a cererii de reexaminare a 

Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2022 privind 

măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru 

examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr.21/1996, transmisă pentru dezbatere în fond Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare și Comisiei pentru industrii şi servicii cu adresa PL-x nr. 259 din 05 

decembrie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 
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Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra cererii de reexaminare a 

Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind 

măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru 

examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

și Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate cu cererea de reexaminare a Legii 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor 

străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, transmisă cu adresa nr. PL-x 259/2022/2022 din 5 decembrie 

2022, înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 

4c-15/158 din 12 decembrie 2022.  

 

Legea a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi transmisă, spre 

promulgare, Preşedintelui României la data de 1 iulie 2022. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată, Preşedintele României a retransmis Legea pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 

martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în 
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Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 

Parlamentului României, în vederea reexaminării, cu luarea în considerare a 

următoarelor aspecte:  

-  se impune reanalizarea normelor introduse de articolul unic – punctul 10, 

atât din perspectiva clarităţii acestora, cât şi din perspectiva corelării cu întregul 

mecanism instituit pentru evaluarea investiţiilor străine. 

-  se apreciază ca fiind necesară reanalizarea trimiterii din conţinutul art. 3 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 46/2022, care face referire la art 6 alin. (9) din Legea 

Concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deşi 

această normă nu există în forma în vigoare a legii. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a reexaminat legea pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 în şedinţa din 28 noiembrie 

2022. 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a reluat 

dezbaterea asupra legii, în raport cu solicitările formulate în cererea de reexaminare, în 

şedinţa din 20 martie 2023. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform 

listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri au participat din partea Consiliului Concurenței, în calitate de invitați, domnul 

Eugen Susu, secretar general adjunct, domnul Daniel Anghel șef serviciu și domnul 

George Anglitoiu, Director Direcția de Investiții Străine. 

În urma analizării motivelor cererii de reexaminare şi a punctelor de vedere 

exprimate de către invitaţi, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

adopte un raport preliminar prin care să admită cererea de reexaminare formulată de 

Preşedintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a 

unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu amendamentele admise, 

care sunt redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport preliminar.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE  

Laurențiu-Dan LEOREANU 

SECRETAR  

Dumitru RUJAN 
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 Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1. LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2019/452 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a 

unui cadru pentru examinarea investiţiilor 

străine directe în Uniune, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 

privind măsurile de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 2019/452 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 19 martie 2019 de 

stabilire a unui cadru pentru 

examinarea investiţiilor străine directe 

în Uniune, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996 

 

Nemodificat.  

2. Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 46 din 14 aprilie 

2022 privind măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/452 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 

19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru 

examinarea investiţiilor străine directe în 

Uniune, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 379 din 18 aprilie 2022, cu 

următoarele modificări şi completări: 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 46 din 14 aprilie 

2022 privind măsurile de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 

2019/452 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 19 martie 2019 de 

stabilire a unui cadru pentru examinarea 

investiţiilor străine directe în Uniune, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei                         

nr. 21/1996, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 379 din                    

18 aprilie 2022, cu următoarele 

modificări şi completări: 

Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

 

 

 

3. 1. La articolul 2, după litera g) se introduc 

două noi litere, literele h) și i), cu următorul 

cuprins: 

„h) investitor din Uniunea Europeană: 

1. persoană fizică, care este cetăţean al unui 

stat membru al Uniunii Europene, care a 

realizat sau intenţionează să realizeze o 

investiţie în România; 

2. persoană juridică, al cărei sediu social se 

află într-un stat membru al Uniunii Europene, 

care a realizat sau intenţionează să realizeze o 

investiţie în România; 

 

3. persoană juridică, al cărei sediu social se 

află într-un stat membru al Uniunii Europene, 

care a realizat sau intenţionează să realizeze o 

investiţie în România, în care este exercitat în 

mod direct sau indirect controlul de către: o 

persoană fizică care este cetăţean al unui stat 

membru al Uniunii Europene, o persoană 

juridică al cărei sediu social se află într-un stat 

membru al Uniunii Europene sau o altă entitate 

juridică, fără personalitate juridică, organizată 

în temeiul legilor unui stat care este membru al 

Uniunii Europene; 

 

 

4. administrator fiduciar al unei entităţi fără 

personalitate juridică ce a realizat sau 

 1. La articolul 2, după litera g) se 

introduc două noi litere, lit. h) şi i), cu 

următorul cuprins: 

,,h) investitor din Uniunea Europeană: 

1. persoană fizică, care este cetăţean al 

unui stat membru al Uniunii Europene, 

care a realizat sau intenţionează să 

realizeze o investiţie în România; 

2. persoană juridică, al cărei sediu social 

se află într-un stat membru al Uniunii 

Europene, care a realizat sau 

intenţionează să realizeze o investiţie în 

România; 

3. persoană juridică, al cărei sediu social 

se află intr-un stat membru al Uniunii 

Europene, care a realizat sau 

intenţionează să realizeze o investiţie în 

România, în care este exercitat în mod 

direct sau indirect controlul de către: o 

persoană fizică care este cetăţean al unui 

stat membru al Uniunii Europene, o 

persoană juridică al cărei sediu social se 

află într-un stat membru al Uniunii 

Europene sau o altă entitate juridică, fară 

personalitate juridică, organizată în 

temeiul legilor unui stat care este membru 

al Uniunii Europene; 

4. administrator fiduciar al unei entităţi 

fară personalitate juridică ce a realizat sau 

1. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

intenţionează să realizeze o investiţie în 

România sau o persoană aflată într-o poziţie 

similară, dacă aceasta este cetăţean al Uniunii 

Europene, în cazul unei persoane fizice, sau 

dacă aceasta are sediul social într-un stat 

membru al Uniunii Europene, în cazul unei 

persoane juridice, sau dacă această entitate a 

fost constituită în temeiul legilor unui stat care 

este stat membru al Uniunii Europene; 

 

i) concentrare economică - definită potrivit 

prevederilor art. 9 din Legea nr. 21/1996, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

intenţionează să realizeze o investiţie în 

România sau o persoană aflată într-o 

poziţie similară, dacă aceasta este 

cetăţean al Uniunii Europene, în cazul 

unei persoane fizice, sau dacă aceasta are 

sediul social într-un stat membru al 

Uniunii Europene, în cazul unei persoane 

juridice, sau dacă această entitate a fost 

constituită în temeiul legilor unui stat care 

este stat membru al Uniunii Europene; 

i) concentrare economică - definită 

potrivit prevederilor art. 9 din Legea                

nr. 21/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.” 

 

4. --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) au ca obiect domeniile de activitate 

prevăzute la art. 2 din Hotărârea 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 

nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 46 

alin. (9) din Legea Concurenţei                      

nr. 21/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin raportare 

la criteriile prevăzute la art. 4 din 

Regulament; şi” 

2. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

5. 2. La articolul 3, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 

vor fi supuse examinării şi avizării CEISD şi 

notificările transmise potrivit art. 47 alin. (1) 

din Legea nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

indiferent dacă sunt investitori străini sau 

investitori din Uniunea Europeană, dacă 

acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la     

alin. (1) lit. a) şi b).” 

 

3. La articolul 3, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

„(l1) Prin excepţie de la prevederile             

alin. (l), vor fi supuse examinării şi 

avizării CEISD şi notificările transmise 

potrivit art. 47 alin. (l) din Legea                       

nr. 21/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, indiferent dacă 

sunt investitori străini sau investitori din 

Uniunea Europeană, dacă acestea 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la               

alin. (l) lit. a) şi b).” 

 

3. Nemodificat.  



 
5 

Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

6. ---------------------- ------------------------ 4. La articolul 3, după 

alineatul (4) se introduce un 

nou alineat, alin. (5), cu 

următorul cuprins: 

 ,,(5) Modalitatea de stabilire a 

valorii investiției va fi 

prevăzută  prin instrucțiuni 

ale Consiliului Concurenței.” 

 
    Autori: dep. Grupului parlamentar al 

Partidului Social Democrat și Grupului 

parlamentar al Partidului Național Liberal 

din Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare 

 

 

Ca urmare a preluării observațiilor 

formulate de Președintele 

României în cererea de 

reexaminare, textul nu mai 

cuprinde o referire cu privire la 

modalitatea de stabilire a valorii 

investiției, întrucât a fost 

eliminată taxa de autorizare. 

Cu toate acestea, raportat la 

importanța stabilirii concrete a 

modalității de determinare a valorii 

investiției pentru buna funcționare 

a mecanismului, precum și pentru 

asigurarea clarității și 

previzibilității cadrului normativ 

aplicabil mecanismului privind 

examinarea, de către CEISD, a 

investițiilor potrivit OUG              

nr. 46/2022, amendamentul 

propus este necesar în vederea 

asigurării temeiului legal primar 

pentru emiterea legislației 

secundare privind  modalitatea 

de stabilire a valorii investiției, 

fiind astfel, asigurată, pe de o 

parte, posibilitatea destinatarilor 

actului normativ de a-și adapta, 

în mod corespunzător și unitar, 

conduita, iar pe de alta, buna 

funcționare a mecanismului. 

În ceea ce privește propunerea ca 

norma să fie inserată la art. 3 din 

OUG nr. 46/2022, facem 

precizarea că aceasta a avut în 

vedere faptul că acest articol 

reglementează pragul de la care 

investițiile sunt supuse examinării, 

fiind avută în vedere valoarea 

investiției. Astfel, luând în 

considerare prevederile art. 52 

alin. (2) teza I din Legea nr. 

24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care 

prevăd faptul că succesiunea și 

gruparea dispozițiilor de fond 

cuprinse în actul normativ se fac 

în ordinea logică a desfășurării 

activității reglementate, apreciem 

că este necesar și util ca referirea 

la modalitatea de determinare a 
valorii investiției să fie cuprinsă în 

același articol. 
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

7. 3. La articolul 7 alianetul (1), după litera l) 

se introduce o nouă literă, litera m), cu 

următorul cuprins: 

„m) un reprezentat al Ministerului Energiei.” 

4. La articolul 7 alineatul (1), după 

litera l) se introduce o nouă literă,                

lit. m), cu următorul cuprins: 

,,m) un reprezentat al Ministerului 

Energiei.” 

 

5. Nemodificat.  

8. 4. La articolul 7, alineatul (8) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„(8) În cadrul CEISD va funcţiona un grup de 

lucru format din experţi ai instituţiilor 

prevăzute la alin. (1), coordonat de 

Secretariatul CEISD, care se va reuni ori de 

câte ori este necesar. Aceştia vor fi numiţi prin 

actul administrativ al conducătorului 

instituţiilor pe care le reprezintă, care se 

comunică Secretariatului CEISD, în termen de 

30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. Activitatea 

experţilor va consta în elaborarea de analize, 

studii de specialitate, recomandări sau opinii 

pentru membrii CEISD, care vor fi avute în 

vedere la analiza cererilor de autorizare.” 

5. La articolul 7, alineatul (8) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(8) În cadrul CEISD va funcţiona un 

grup de lucru format din experţi ai 

instituţiilor prevăzute la alin. (l), 

coordonat de Secretariatul CEISD, care se 

va reuni ori de câte ori este necesar. 

Aceştia vor fi numiţi prin actul 

administrativ al conducătorului 

instituţiilor pe care le reprezintă, care se 

comunică Secretariatului CEISD, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Activitatea experţilor va consta în 

elaborarea de analize, studii de 

specialitate, recomandări sau opinii 

pentru membrii CEISD, care vor fi avute 

în vedere la analiza cererilor de 

autorizare.” 

6. Nemodificat.  

9. 5. La articolul 9, după alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins: 

„(31) În situaţia în care CEISD constată, în 

condiţiile art. 5 alin. (2), că o investiţie străină 

directă a fost pusă în aplicare cu nerespectarea 

prevederilor Regulamentului sau ale prezentei 

ordonanţe de urgenţă şi afectează securitatea 

6. La articolul 9, după alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alin. (31), cu 

următorul cuprins: 

„(31) În situaţia în care CEISD constată, 

în condiţiile art. 5 alin. (2), că o investiţie 

străină directă a fost pusă în aplicare cu 

nerespectarea prevederilor 

Regulamentului sau ale prezentei 

7. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

sau ordinea publică a României sau este de 

natură să afecteze proiecte sau programe de 

interes pentru Uniunea Europeană, va emite un 

aviz prin care va propuse anularea investiţiei 

directe.” 

ordonanţe de urgenţă şi afectează 

securitatea sau ordinea publică a 

României sau este de natură să afecteze 

proiecte sau programe de interes pentru 

Uniunea Europeană, va emite un aviz 

prin care va propune anularea investiției 

directe.” 

 

10. 6. La articolul 9, alineatele (4) și (6) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

„(4) Avizul CEISD prevăzut la alin. (2) va fi 

conform în situaţia reglementată la alin. (2)    

lit. a) şi consultativ în situaţiile reglementate la 

alin. (2) lit. b), c) şi alin. (31). 

 

.............................................................. 
(6) Dacă prin avizul transmis de CEISD se 

propune una dintre soluţiile prevăzute la           

alin. (2) lit. b), c) şi alin. (31), acesta este 

transmis Guvernului în vederea emiterii unei 

hotărâri prin care să autorizeze condiţionat, să 

respingă cererea de autorizare a investiţiei 

străine directe sau să dispună anularea 

investiţiei. În cazul în care soluţia propusă este 

cea de la alin. (2) lit. b), CEISD va transmite şi 

angajamentele propuse şi asumate de solicitant 

în vederea autorizării condiţionate a investiţiei 

străine directe, angajamente de natură să 

înlăture îngrijorările identificate de CEISD. 

Condiţiile, criteriile, termenele, procedura 

pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor 

7. La articolul 9, alineatele (4) şi (6) se 

modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(4) Avizul CEISD prevăzut la alin. (2) 

va fi conform în situaţia reglementată la 

alin. (2) lit. a) şi consultativ în situaţiile 

reglementate la alin. (2) lit. b), c) şi              

alin. (31).  

....................................................... 

(6) Dacă prin avizul transmis de CEISD 

se propune una dintre soluţiile prevăzute 

la alin. (2) lit.b), c) şi alin.(31), acesta este 

transmis Guvernului în vederea emiterii 

unei hotărâri prin care să autorizeze 

condiţionat, să respingă cererea de 

autorizare a investiţiei străine directe sau 

să dispună anularea investiţiei. În cazul în 

care soluţia propusă este cea de la                  

alin. (2) lit. b), CEISD va transmite şi 

angajamentele propuse şi asumate de 

solicitant în vederea autorizării 

condiţionate a investiţiei străine directe, 

angajamente de natură să înlăture 

îngrijorările identificate de CEISD. 

8. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

propuse şi nominalizarea autorităţii sau 

instituţiilor publice care va monitoriza 

respectarea angajamentelor se va face la 

propunerea CEISD şi vor fi stabilite prin 

hotărâre a Guvernului.” 

 

 

 

Condiţiile, criteriile, termenele, 

procedura pentru acceptarea şi evaluarea 

angajamentelor propuse şi nominalizarea 

autorităţii sau instituţiilor publice care 

vor monitoriza respectarea 

angajamentelor se va face la propunerea 

CEISD şi vor fi stabilite prin hotărâre a 

Guvernului.” 

11. 7. La articolul 9, după alineatul (6) se 

introduce un nou alineat, alineatul (61), cu 

următorul cuprins: 

„(61) În cazul în care soluţia propusă este cea 

prevăzută la alin. (31), CEISD va transmite şi 

condiţiile, criteriile, termenele şi procedura 

pentru anularea investiţiei străine directe care 

vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.” 

7. La articolul 9, după alineatul (6) se 

introduce un nou alineat, alin. (61), cu 

următorul cuprins: 

„(61) În cazul în care soluţia propusă este 

cea prevăzută la alin. (31), CEISD va 

transmite şi condiţiile, criteriile, 

termenele şi procedura pentru anularea 

investiţiei străine directe care vor fi 

stabilite prin hotărâre a Guvernului.” 

 

9. Nemodificat.  

12. 8. La articolul 9, alineatul (11) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„(11) Declanşarea procedurii privind 

cercetarea detaliată a cererii de autorizare de 

către CEISD potrivit prevederilor alin. (10) 

poate avea loc şi la solicitarea CSAT, atunci 

când acesta deţine date sau informaţii cu 

privire la posibila aplicare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă în cazul unei cereri de 

autorizare aflate pe rolul CEISD.” 

8. La articolul 9, alineatul (11) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(11) Declanşarea procedurii privind 

cercetarea detaliată a cererii de 

autorizare de către CEISD potrivit 

prevederilor alin. (10) poate avea loc şi 

la solicitarea CSAT, atunci când acesta 

deţine date sau informaţii cu privire la 

posibila aplicare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă în cazul unei cereri de 

autorizare aflate pe rolul CEISD.” 

10. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

13. 9. La articolul 17, după alineatul (2) se 

introduc două noi alineate, alineatele (3) și 

(4), cu următorul cuprins: 

„(3) Procedurile de examinare începute la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă rămân supuse dispoziţiilor în vigoare 

la data declanşării acestora. 

(4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă 

se aplică, după constituirea CEISD potrivit   

art. 7 alin. (1), de la momentul publicării în 

Monitorul Oficial al României a hotărârii 

Guvernului de organizare şi funcţionare a 

CEISD, prevăzute la art. 16 alin. (1).” 

----------------- -----------------  

14. ----------------------------- -------------------------------- 11. La articolul 18, după 

punctul 1 se introduce un nou 

punct, pct. 11, cu următorul 

cuprins: 

«11. La articolul 24, după 

alineatul (7), se introduc patru 

noi alineate, alineatele                   

(8)–(11), cu următorul 

cuprins:  

,,(8) Consiliul Concurenței 

asigură fondurile necesare 

funcționării Comisiei pentru 

examinarea investițiilor 

străine directe (CEISD) 

prevăzută la art. 7 alin. (1) din 

OUG nr. 46/2022 privind 

măsurile de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 

În vederea punerii textului 

adoptat de cele două Camere 

ale Parlamentului României în 

acord cu aspectele semnalate 

în cuprinsul cererii de 

reexaminare formulate de 

către Președintele României, 
prevederile cuprinse la 

punctul 10 din Legea de 

aprobare a OUG                     

nr. 46/2022 au fost 

modificate în mod 

corespunzător în sensul 

clarificării și corelării 

acestuia cu întregul 

mecanism instituit pentru 

examinarea investițiilor. 

În acest sens, în vederea 

preluării observațiilor 

formulate în cuprinsul cererii 

de reexaminare referitoare la 

asigurarea unui plus de 
claritate și predictibilitate, au 

fost eliminate prevederile 

referitoare la taxa de 

examinare, ținând cont de 

obiectivele de a nu genera 

obstacole administrative 

suplimentare și de a încuraja 
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

2019/452 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

19 martie 2019 de stabilire a 

unui cadru pentru examinarea 

investițiilor străine directe în 

Uniune, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr.  21/1996. 

(9) Pentru activitatea depusă, 

membrii grupului de experți 

prevăzut la art. 7                alin. 

(8) din OUG nr. 46/2022 

beneficiază de indemnizație de 

ședință stabilită în cuantum de 

până la 15% din indemnizația 

lunară corespunzătoare 

funcției de ministru, prevăzută 

de Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare, iar membrii CEISD 

beneficiază de indemnizație de 

ședință în cuantum de până la 

30% din indemnizația lunară 

corespunzătoare funcției de 

ministru, prevăzută de Legea 

nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare.  

crearea unui climat 

investițional favorabil în 

actualul context economic și 

geopolitic. 
În acest sens, având în vedere 

eliminarea taxei de autorizare, 

care era prevăzută a fi 

introdusă la art. 31 din Legea 

nr.21/1996, din rațiuni de 

tehnică legislativă, 

intervenția urmează a fi 

realizată la art. 24 din Legea 

nr.21/1996, textul fiind 

reamenajat în mod 

corespunzător, această 

intervenție fiind în 

interiorul limitelor descrise 

în cererea de reexaminare 

formulată de către 

Președintele României. 

În acest context, în vederea 

creării premiselor necesare 

care să permită statului 

român, prin Consiliul 

Concurenței, consolidarea 

capacității sale 

administrative într-o arie 

decizională cu implicații 

internaționale strategice și 

care presupune formarea unei 

expertize profesionale 

avansate, pluridisciplinare s-a 

prevăzut finanțarea unor 

activități în acest scop în 
limitele fondurilor alocate 

cu această destinație prin 

legile anuale ale bugetului 

de stat. 

Astfel, se asigură resurse 

financiare noilor structuri 

create, menite să asigure o 

activitate complexă, de mare 
responsabilitate, expunere 

internațională și care 

depășește cadrul general de 

activitate profesională. 

Prin eliminarea taxei de 

autorizare se preia critica din 

cererea de reexaminare 
referitoare la instituirea unei 

bariere administrative 

suplimentare.   
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Nr. 

crt. 

Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(10) Finanțarea activității 

CEISD se realizează de la 

bugetul de stat, prin bugetul 

alocat Consiliului 

Concurenței, în limitele 

fondurilor alocate cu această 

destinație prin legile anuale 

ale bugetului de stat, pentru: 

a) pregătirea profesională a 

membrilor CEISD, membrilor 

grupului de experți ai CEISD 

și persoanelor care desfășoară 

activități specifice 

Secretariatului CEISD; 

b) realizarea de analize, 

studii, consultanță și 

expertiză; 

c) indemnizațiile de ședință  

acordate membrilor Comisiei 

CEISD;   

d) indemnizațiile de ședință  

acordate membrilor grupului 

de experți prevăzut la art. 7 

alin. (8) din OUG nr. 46/2022; 

e) participarea membrilor 

CEISD, a persoanelor care 

desfășoară activitate specifică 

Secretariatului CEISD și 

membrii grupului de experți 

prevăzut la art. 7 alin. (8) din 

OUG nr. 46/2022 la congrese 

naționale și internaționale în 

De asemenea, având în vedere 

observațiile formulate de către 

Președinte în cererea de 

reexaminare, se propune 
eliminarea sintagmei ,,în 

condițiile legii” de la lit. c) și 

d).  

Totodată, se propune 

introducerea unor prevederi 

care să reglementeze 

cuantumul unei 

indemnizații de ședință, 

separat pentru fiecare 

categorie, urmând ca 

modalitatea de stabilire și 

acordare a indemnizațiilor să 

se stabilească prin regulament 

al Consiliului Concurenței, în 

limita sumelor alocate cu 

această destinație.  

De asemenea, se propune 

eliminarea termenului 

,,personalul CEISD” de la 

lit. a), c) și d), Comisia 

nedispunând, potrivit legii de 

personal, ci fiind formată 

conform art. 7 din OUG                 
nr. 46/2022 din membri, fiind 

astfel înlocuită cu  termenul 

,,membrii”. 
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Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

domeniul de reglementare al 

Regulamentului (UE) 2019/452 

al Parlamentului European și 

al Consiliului din 19 martie 

2019 de stabilire a unui cadru 

pentru examinarea 

investițiilor străine directe în 

Uniune, la activități de 

cooperare cu statele membre, 

cu statele cu care există 

încheiate parteneriate 

strategice, cu Comisia 

Europeană sau cu alte 

organisme sau instituții 

publice internaționale, la 

proiecte și programe de 

asistență tehnică, precum și la 

proiecte de înfrățire 

instituțională; 

f) organizarea de către 

Consiliul Concurenței de 

congrese, conferințe și alte 

acțiuni profesionale derulate 

cu scopul sprijinirii activității 

desfășurate de către CEISD. 

(11) Modalitatea de aplicare a 

prevederilor cuprinse la   alin. 

(9) și (10) se stabilește prin 

regulament al Consiliului 

Concurenței pus în aplicare 

prin ordin al președintelui 

Consiliului Concurenței, 
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Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 
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publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I.» 

 
    Autori: dep. Grupului parlamentar al 

Partidului Social Democrat și Grupului 

parlamentar al Partidului Național Liberal 

din Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare 

15. 10. La articolul 18, după punctul 2 se 

introduc cinci noi puncte, punctele 21 - 25, 

cu următorul cuprins: 

----------------- -----------------  

16. „21. La articolul 31, alineatul (1) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

«Art. 31. - (1) Prin prezenta lege se instituie: 

taxa de autorizare a concentrărilor economice, 

care se plăteşte în cazul emiterii unei decizii 

de autorizare potrivit prevederilor art. 47              

alin. (2) şi art. 47 alin. (4) lit. b) şi c), precum 

şi taxa de examinare, care se plăteşte de către 

persoanele obligate să depună cerere de 

autorizare, în cazul emiterii unei decizii de 

autorizare, hotărâri a Guvernului pentru 

autorizare condiţionată potrivit prevederilor 

art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind 

măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/452 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 

19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru 

examinarea investiţiilor străine directe în 

Uniune, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.» 

----------------- -----------------  
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Forma transmisă la promulgare Text Senat în urma reexaminării Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
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17. 22. La articolul 31, după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins: 

«(21) Taxa de examinare se stabileşte prin 

instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei şi va fi 

calculată ca procent de 0,1% din valoarea 

investitiei. Echivalentul în lei al taxei de 

examinare se calculează la cursul de schimb 

comunicat de Banca Naţională a României 

valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar 

din anul anterior emiterii deciziei de 

autorizare.» 

----------------- -----------------  

18. 23. La articolul 31, alineatul (4) se modifică ți 

va avea următorul cuprins: 

«(4) Consiliul Concurenţei poate reţine şi 

utiliza veniturile din taxa de autorizare a 

concentrărilor economice şi din taxa de 

examinare,  prin înfiinţarea pe lângă acesta a 

unor activităţi finanţate integral din venituri 

proprii.» 

----------------- -----------------  

19. 24. La articolul 31, după alineatul (5) se 

introduce un nou alineat, alineatul (51), cu 

următorul cuprins: 

«(51) Veniturile realizate de Consiliul 

Concurentei potrivit alin. (4) din taxa de 

examinare se utilizează în scopul sprijinirii 

activității realizate potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 46/2022 pentru: 

a) pregătire profesională pentru personalul 

Comisiei pentru examinarea investiţiilor 

străine directe, denumită în continuare CEISD, 

personalul grupului de experţi ai CEISD şi 

----------------- -----------------  
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Secretariatului CEISD; 

b) analize, studii, consultantă şi expertiză şi 

alte cheltuieli specifice activităţii; 

c) indemnizaţie de şedinţă acordată 

personalului Comisiei CEISD, în condiţiile 

legii; 

d) indemnizaţie de şedinţă acordată 

personalului secretariatului CEISD, în 

condiţiile legii; 

e) organizarea de către Consiliul Concurenţei 

de congrese, conferinţe şi alte acţiuni 

profesionale derulate cu scopul sprijinirii 

activităţii desfăşurate de către CEISD.» 

20. 25. La articolul 31, după alineatul (63) se 

introduce un nou alineat, alineatul (64), cu 

următorul cuprins: 

«(64) Modul de acordare a indemnizaţiilor 

prevăzute la alin. (51) lit. c) şi d) se stabileşte 

prin regulament al Consiliului Concurenţei, în 

limita sumelor prevăzute la alin. (3).»” 

----------------- -----------------  

21. 11. La articolul 18 punctul 3, după alineatul 

(3) al articolului 311 se introduce un nou 

alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

 

„(4) Punerea în aplicare a dispoziţiilor 

prezentului articol va fi detaliată prin 

regulament adoptat prin ordin al preşedintelui 

Consiliului Concurenţei.” 

9.  La articolul 18 punctul 3, după 

alineatul (3) al articolului 311 se 

introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul cuprins: 

„(4) Punerea în aplicare a dispoziţiilor 

prezentului articol va fi detaliată prin 

regulament adoptat prin ordin al 

preşedintelui Consiliului Concurenţei.” 

12. Nemodificat.  
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22. 12. La articolul 18 punctul 4, alineatul (10) 

al articolului 47 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(10) Consiliul Concurenţei va informa CEISD 

în legătură cu operaţiunile de concentrare 

economică care sunt notificate acestuia, 

susceptibile să fie analizate din punctul de 

vedere al siguranţei naţionale, potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                      

nr. 46/2022.” 

10. La articolul 18 punctul 4, alineatul 

(10) al articolului 47 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„(10) Consiliul Concurenţei va informa 

CEISD în legătură cu operaţiunile de 

concentrare economică care sunt 

notificate acestuia, susceptibile să fie 

analizate din punctul de vedere al 

siguranţei naţionale, potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022.” 

13. Nemodificat.  

23. 13. La articolul 18 punctul 6, articolul 711 se 

abrogă. 

11. La articolul 18 punctul 6, articolul 

711 se abrogă. 

 

14. Nemodificat.  

 

 

 


