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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 15.11.2022 
                                                        Nr.4c-3/740/2022 

 
  
 
 
Către,  

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

Domnului Preşedinte Costel Neculai Dunava 
 
 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 
 

Domnului Preşedinte Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2022 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru 

Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de 

urgență  a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de 

investiții și promovare a exportului, transmis, pentru dezbatere în fond, în 

procedură de urgență, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei  pentru 

politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru antreprenoriat și 

turism, cu adresa nr.P.L.x. 696/2022 din 2 noiembrie 2022. 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 

simona.tirzioru
Original



 1 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 București, 15.11.2022 

                                                        Nr.4c-3/740/2022 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2022 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea 

Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și 
privatizare și Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență  a Guvernului 
nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și 
promovare a exportului, transmis cu adresa nr.P.L.x. 696/2022 din 2 noiembrie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/740/2022 
din 02 noiembrie 2022. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1184/27.10.2022, avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu observații 
și propuneri preluate de inițiator. 
  Ordonanța de urgență supusă adoptării are ca obiect de reglementare înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
Române pentru Investiții și Comerț Exterior, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, prin 
divizare parțială, prin preluarea activităților, posturilor și personalului  Direcției Investiții Străine și Departamentul Comerț 
Exterior, cu excepția Direcției Politici Comerciale. Agenția răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea 



 2 

investițiilor străine directe și de portofoliu în România, promovarea comerțului exterior, inclusiv a serviciilor românești, exclusiv 
domeniul turismului, precum și pentru urmărirea investițiilor românești în străinătate. De asemenea, proiectul vizează modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici 
și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.18/2018, în sensul 
schimbării denumirii agențiilor și reorganizării atribuțiilor acestora aferente activităților din domeniul investițiilor străine și 
promovare a exportului. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 15 noiembrie  
2022. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului 

domnul Lucian Rus – secretar de stat. 
În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență  a Guvernului 
nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și 
promovare a exportului, cu un amendament admis prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) pct.2 lit.i) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este primă Cameră 
sesizată. 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Text OuG nr.43/2017 Text OuG nr.147/2022 Text inițiator Amendamente 
admise/Autor 

Motivarea 

0 1 2 3 4 5 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.147/2022 

privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 

Agenției Române pentru 
Investiții și Comerț 

Exterior, precum și pentru 
modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 
nr.43/2017 privind 

înființarea, organizarea și 
funcționarea agențiilor 

pentru întreprinderi mici și 
mijlocii, atragere de 

investiții și promovare a 
exportului 

 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
2.   Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.147/2022 
privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Agenției Române pentru 
Investiții și Comerț Exterior, 
precum și pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.43/2017 
privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
agențiilor pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, 
atragere de investiții și 
promovare a exportului. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.147 din 28 
octombrie 2022 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției 
Române pentru Investiții 
și Comerț Exterior, 
precum și pentru 
modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.43/2017 privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea agențiilor 
pentru întreprinderi mici 
și mijlocii, atragere de 
investiții și promovare a 
exportului, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.1048 din 28 
octombrie 2022. 
 
Comisia pentru industrii 
și servicii 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

3.  Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢA de URGENȚĂ 
privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Agenției Române 

pentru Investiții și Comerț 
Exterior, precum și pentru 
modificarea Ordonanței de 

 Nemodificat  



 5 

0 1 2 3 4 5 
urgență a Guvernului nr.43/2017 
privind înființarea, organizarea 
și funcționarea agențiilor pentru 

întreprinderi mici și mijlocii, 
atragere de investiții și 
promovare a exportului 

 
4.  Art.1. - (1) Începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se înfiinţează 
Agenţia Română pentru Investiţii 
şi Comerţ Exterior, denumită în 
continuare Agenţia, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului 
şi coordonarea prim-ministrului, 
finanţat de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, prin reorganizarea ca 
urmare a divizării parţiale a 
Ministerului Antreprenoriatului şi 
Turismului. 
(2) Ca urmare a divizării parţiale 
prevăzute la alin.(1), Agenţia preia 
activităţile, posturile, personalul şi 
patrimoniul Direcţiei investiţii 
străine şi Departamentului comerţ 
exterior, cu excepţia Direcţiei 
politici comerciale. 
(3) Agenţia are ca scop aplicarea 
politicii Guvernului pentru 
atragerea investiţiilor străine 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
directe şi de portofoliu în 
România, promovarea comerţului 
exterior, inclusiv a serviciilor 
româneşti, exclusiv domeniul 
turismului, precum şi pentru 
urmărirea investiţiilor româneşti în 
străinătate. 
 

5.  Art.2. - Pentru realizarea 
obiectivelor în domeniul atragerii 
investiţiilor străine, promovării 
comerţului exterior şi urmăririi 
investiţiilor româneşti în 
străinătate, Agenţia îndeplineşte 
următoarele funcţii: 
a) de autoritate de stat, prin care se 
asigură urmărirea, coordonarea şi 
controlul aplicării şi respectării 
reglementărilor din domeniul 
investiţiilor străine directe şi de 
portofoliu în România, al 
comerţului exterior şi al urmăririi 
investiţiilor româneşti în 
străinătate; 
b) de reprezentare, prin care se 
asigură, în numele statului român, 
reprezentarea pe plan intern şi 
extern în domeniul promovării 
investiţiilor străine directe şi de 
portofoliu în România, al 
comerţului exterior şi al urmăririi 
investiţiilor româneşti în 
străinătate; 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
c) de reglementare, prin care se 
asigură iniţierea şi elaborarea 
cadrului normativ necesar în 
vederea atragerii investiţiilor 
străine directe şi de portofoliu, de 
promovare a comerţului exterior şi 
pentru asigurarea urmăririi 
investiţiilor româneşti în 
străinătate; 
d) de strategie, prin care se asigură 
iniţierea, elaborarea, promovarea, 
fundamentarea şi aplicarea 
politicilor şi strategiilor 
Guvernului în domeniul 
investiţiilor străine directe şi de 
portofoliu în România, comerţului 
exterior şi urmăririi investiţiilor 
româneşti în străinătate. 
 

6.  Art.3. - (1) În îndeplinirea 
funcţiilor prevăzute la art.2, 
Agenţia are următoarele atribuţii 
principale: 
a) iniţiază şi coordonează 
elaborarea politicilor şi strategiilor 
de promovare a investiţiilor străine 
în România şi a programelor de 
acţiune pentru atragerea capitalului 
străin în economie, colaborând cu 
ministerele şi autorităţile 
administraţiei publice centrale şi 
locale, în conformitate cu 
priorităţile şi cu programul de 

 Nemodificat  



 8 

0 1 2 3 4 5 
dezvoltare economică a ţării; 
b) iniţiază, coordonează şi asigură 
controlul activităţilor de 
promovare a investiţiilor străine în 
România, în vederea amplificării 
operaţiunilor de stimulare a 
investiţiilor directe, autohtone şi 
străine, în industrie, servicii, 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică şi inovare, cu efecte 
indirecte în dezvoltarea regională 
şi crearea de noi locuri de muncă; 
c) colaborează cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi alte 
ministere, cu Camera de Comerţ şi 
Industrie a României, cu Uniunea 
Camerelor de Comerţ Bilaterale 
din România şi cu alte entităţi cu 
responsabilităţi în domeniul 
exporturilor şi investiţiilor străine, 
în vederea promovării şi susţinerii 
activităţilor de comerţ exterior şi a 
intereselor investiţionale ale 
mediului de afaceri din România; 
d)asigură urmărirea investiţiilor 
româneşti în străinătate. 
(2) Atribuţiile detaliate, 
organizarea, funcţionarea şi 
numărul maxim de posturi ale 
Agenţiei se stabilesc prin hotărâre 
a Guvernului, în termen de 
maximum 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
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0 1 2 3 4 5 
urgenţă. 
 

7.  Art.4. - (1) Conducerea Agenţiei 
este asigurată de un preşedinte, cu 
rang de secretar de stat, numit şi 
eliberat din funcţie prin decizie a 
prim-ministrului. 
(2) Preşedintele este ajutat în 
activitatea sa de un vicepreşedinte, 
cu rang de subsecretar de stat, 
numit şi eliberat din funcţie prin 
decizie a prim-ministrului. 
(3) Agenţia are un secretar 
general, înalt funcţionar public, 
numit în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(4) Preşedintele Agenţiei 
îndeplineşte funcţia de ordonator 
terţiar de credite. 
 

 Nemodificat  

8.  Art.5. - (1) Agenţia preia, pe bază 
de protocol de predare-primire, 
încheiat cu Ministerul 
Antreprenoriatului şi Turismului, 
în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului prevăzute la art.3 
alin.(2), posturile şi personalul 
Direcţiei investiţii străine şi 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
Departamentului comerţ exterior, 
cu excepţia Direcţiei politici 
comerciale, precum şi patrimoniul 
corespunzător activităţii acestora, 
stabilit pe baza situaţiilor 
financiare întocmite potrivit 
prevederilor art.28 alin.(11) din 
Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) De la data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la 
art.3 alin.(2), Agenţia se subrogă 
în toate drepturile şi obligaţiile 
decurgând din actele normative, 
contractele, convenţiile, 
înţelegerile, protocoalele, 
memorandumurile şi acordurile 
aferente activităţii de promovare a 
investiţiilor străine, inclusiv cele 
privind promovarea investiţiilor 
directe cu impact semnificativ în 
economie, precum şi cele aferente 
activităţii de promovare a 
comerţului exterior, inclusiv a 
serviciilor româneşti, cu excepţia 
domeniului turismului, exercitate 
de Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului. 
(3) Încadrarea personalului în 
structura organizatorică a 
Agenţiei, inclusiv pentru reţeaua 
de reprezentare externă, se face cu 
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0 1 2 3 4 5 
respectarea procedurii şi regimului 
juridic aplicabil fiecărei categorii 
de personal, cu menţinerea 
drepturilor salariale la data 
preluării. Reprezentanţilor din 
reţeaua de reprezentare externă li 
se acordă, pe perioada trimiterii în 
misiune în străinătate, grade 
diplomatice, în condiţiile legii. 
(4) Bunurile şi celelalte active 
aferente activităţii preluate vor fi 
transferate prin protocol de 
predare-primire din gestiunea 
Ministerului Antreprenoriatului şi 
Turismului în gestiunea Agenţiei, 
în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului prevăzute la art.3 
alin.(2). 
(5) Protocolul de predare-primire 
prevăzut la alin.(1) va cuprinde şi 
creditele de angajament şi 
creditele bugetare ale Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului 
neutilizate pe anul 2022, aferente 
activităţii Direcţiei investiţii 
străine şi Departamentului comerţ 
exterior, cu excepţia Direcţiei 
politici comerciale. 
 

9.  Art.6. - (1) Se autorizează 
Ministerul Finanţelor să introducă 
modificările în structura bugetului 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
de stat pe anul 2022 şi în anexele 
la acesta, corespunzător 
prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă, la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, 
pe baza protocolului de predare-
primire. 
(2) Până la introducerea 
modificărilor prevăzute la alin.(1) 
în bugetul de stat şi în bugetul 
ordonatorilor principali de credite, 
finanţarea Agenţiei se va asigura 
din bugetul Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului. 
 

10.  Art.7. - Desfiinţarea structurilor 
din cadrul Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului, 
potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, îşi produce 
efectele la data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la 
art.3 alin.(2). 
 

 Nemodificat  

11.  Art.8. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea agenţiilor pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare 
a exportului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.505 din 30 iunie 2017, 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.18/2018, 
se modifică după cum urmează: 
 

12.  
 
Art.4. - Scopul înfiinţării 
agenţiilor îl reprezintă sprijinirea 
sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a investiţiilor străine, 
precum şi a activităţii de 
promovare a exportului, 
conducând la dezvoltarea şi 
consolidarea mediului de afaceri şi 
a unei absorbţii mai mari de 
fonduri nerambursabile de la 
bugetul de stat pentru sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 

1. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.4. - Scopul înfiinţării 
agenţiilor îl reprezintă sprijinirea 
sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, în vederea dezvoltării şi 
consolidării mediului de afaceri şi 
a unei absorbţii mai mari de 
fonduri nerambursabile de la 
bugetul de stat pentru sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii.” 
 

 Nemodificat  

13.  
 
Art.5. - Prin agenţiile nou-
înfiinţate se exercită funcţiile de 
implementare a politicilor şi a 
măsurilor de atragere de 
investiţii, promovare a 
exporturilor, încurajare şi de 
stimulare a întreprinderilor mici şi 
mijlocii, de evaluare, certificare, 
plată şi monitorizare a 
aplicanţilor/beneficiarilor de 
fonduri nerambursabile şi ajutoare 
de minimis, gestionate şi derulate 

2. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.5. - Prin agenţiile pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii se 
exercită funcţiile de 
implementare a politicilor şi a 
măsurilor de încurajare şi de 
stimulare a întreprinderilor mici şi 
mijlocii, de evaluare, certificare, 
plată şi monitorizare a 
aplicanţilor/beneficiarilor de 
fonduri nerambursabile şi 
ajutoare de minimis, gestionate şi 
derulate prin Ministerul 

 Nemodificat  



 14 

0 1 2 3 4 5 
prin Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. 
 

Antreprenoriatului şi Turismului.” 
 

14. Art.6. - (1) Agenţiile îşi 
desfăşoară activitatea în 
subordinea Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat, în domeniile: 
b) investiţiilor străine, având 
atribuţii în ceea ce priveşte 
identificarea oportunităţilor de 
investiţii existente la nivel local, 
informarea asupra facilităţilor 
acordate investitorilor, 
informarea asupra potenţialelor 
proiecte investiţionale şi a celor 
în curs de implementare la nivel 
local, sprijinirea demersurilor 
Ministerului pentru Mediul de 
Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat privind 
implementarea proiectelor 
investiţionale prin pregătirea 
vizitelor la faţa locului a 
reprezentanţilor ministerului, 
însoţiţi de delegaţii cu potenţiali 
investitori, precum şi 
menţinerea unui dialog constant 
cu autorităţile publice locale; 
c) promovării exportului, având 
atribuţii în ceea ce priveşte 
informarea privind programele 
de susţinere şi promovare a 

3. La articolul 6 alineatul (1), 
literele b) şi c) se abrogă. 
 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
exporturilor, facilitarea 
contactelor directe dintre 
potenţiali parteneri externi şi 
antreprenori locali, identificarea 
producătorilor români cu 
potenţial de export, precum şi 
realizarea şi actualizarea unei 
baze de date pe domenii de 
activitate şi destinaţii externe de 
interes. 
 

15.  Art.9. - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, în cuprinsul tuturor 
actelor normative în vigoare: 
a) sintagma „agenţie pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare 
a exportului” se înlocuieşte cu 
sintagma „agenţie pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii”; 
b) denumirea „Ministerul 
Antreprenoriatului şi Turismului” 
se înlocuieşte cu denumirea 
„Agenţia Română pentru Investiţii 
şi Comerţ Exterior” în cazul 
prevederilor care reglementează 
activitatea legată de domeniul 
investiţiilor şi comerţului exterior. 
(2) În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se modifică 
şi se completează Hotărârea 

 Nemodificat  
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Guvernului nr.1.327/2021 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Antreprenoriatului şi 
Turismului, cu modificările 
ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


