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București, 25 mai 2022 
            Nr. 4c-24/68/2022 

  AVIZ 
asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu proiectul de pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, trimis cu 
adresa nr. P.L.x. 257 din 11 mai 2022 şi înregistrată cu nr. 4c-24/68 din 11 mai 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 
inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 25 mai 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, 
serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă 
utilizare (reformare), prin care Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, care este autoritatea naţională în domeniul controlului 
exporturilor de produse cu dublă utilizare, poate să extindă controlul operaţiunilor cu produse cu 
dublă utilizare, în special exportul de produse de supraveghere cibernetică, dacă produsele 
respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări legate de represiunea internă 
şi/sau de comiterea unor încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internaţional 
umanitar 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.385/07.04.2022.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 
Permanent.                          
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