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              Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 

industrii și servicii, respectiv, Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate, 

spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2022 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, 

precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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, transmis cu adresa              

nr. PL-x 696/2022 din 2 noiembrie 2022, înregistrată la Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/609 din 2 noiembrie 2022,  Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2022 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ 

Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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, 

inițiativă pe care membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au dezbătut-o în şedinţa din 15 noiembrie 2022. 
 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 

 

         PREŞEDINTE 
 

Costel Neculai DUNAVA 

https://193.226.121.238/pls/parlam/structura2015.mp?idm=205&cam=2&leg=2020
anca.chiser
Conf cu Originalul
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române 

pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, respectiv, Comisia 

pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru 

Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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, transmis cu 

adresa nr. PL-x 696/2022 din 2 noiembrie 2022, înregistrată la Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/609 din 2 noiembrie 2022. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   art. 92 

alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

             Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil, cu observații și propuneri, 

proiectului de lege, transmis cu adresa nr. 1184  din 27 octombrie 2022. 

            Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a 

transmis Comisiei o serie de observații cu privire la inițiativa legislativă. 

          Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, ca organ 

de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea Ministerului 
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Antreprenoriatului şi Turismului, prin divizare parţială, prin preluarea activităţilor, 

posturilor, personalului Direcţiei investiţii străine şi Departamentului comerţ exterior, cu 

excepţia Direcţiei politici comerciale. Agenţia are ca scop aplicarea politicii Guvernului 

pentru atragerea investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, promovarea 

comerţului exterior, inclusiv a serviciilor româneşti, exclusiv domeniul turismului, precum 

şi pentru urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate.  

În conformitate cu prevederile art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

politică economică, reformă și privatizare au examinat iniţiativa legislativă și documentele 

care o însoțesc în ședința din 15 noiembrie 2022.   

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au participat la dezbateri 13 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea:  Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului,  domnul secretar de stat Lucian Rus, Camerei de 

Comerț și Industrie a României, domnul Ovidiu Ioan Silaghi - secretar general,  iar din 

partea Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România 

(CNIPMMR), domnul Sterică Fudulea – secretar general.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), să transmită Comisiei pentru 

industrii și servicii, respectiv, Comisiei pentru antreprenoriat și turism un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române 

pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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, în forma 

prezentată de Guvern. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 
 

 

 
 

                    PREŞEDINTE 
                                                                                                                            

            Costel Neculai DUNAVA 

                                                               SECRETAR 
 

                                                            Attila KELEMEN       
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                            Şef serviciu                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         Lidia-Graziella Segărceanu     

 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                               Consilier parlamentar 

                                                                                                                            Alina Cristina Hodivoianu 


