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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 21 și ale art. 61 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia 

pentru industrii şi servicii și Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din Camera Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi 

servicii din Senat au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2023, transmis de Guvernul României. 

 Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 

lege menţionat mai sus în şedinţa comună din 12.12.2022.  
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 Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenţei (anexa 3/08). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Consiliului 

Concurenţei. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului 

Concurenţei  (anexa 3/08) au fost avizate favorabil cu amendamente admise 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
DEPUTAT SÁNDOR BENDE  

 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
SENATOR DANIEL-CĂTĂLIN  

ZAMFIR 

 
PREŞEDINTE,  

DEPUTAT COSTEL NECULAI 
DUNAVA 

 
 

 
 
 
Voturi pentru 28 

Voturi împotrivă 7 

Abţineri 0 



ANEXĂ 
 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament admis 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1. Anexa nr.3/08/Consiliul 

Concurenței/Cap.5001/Titlul 20 
Bunuri și servicii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliul Concurenței, 
Anexa nr. 3/08/ Cap. 5001/ 
grupa/titlul 20 cu suma de 7.000 
mii lei, pentru derularea 
activității de examinare al 
investițiilor străine directe în 
România.  
 
Autorii amendamentului: 
Pavel POPESCU -  deputat PNL 
Robert-Ionatan SIGHIARTĂU 
– deputat PNL 
Alexandru NAZARE – senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senatului României 

În luna aprilie, Guvernul României a aprobat Ordonanța 
de urgență 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. 
Ulterior, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 
1326/2022 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Comisiei pentru examinarea 
investițiilor străine directe (CEISD) prin care a fost 
definitivat cadrul normativ care să-i permită statului 
român crearea mecanismului administrativ necesar 
analizării investițiilor străine directe în economia 
națională din afara spațiului Uniunii Europene (non-UE), 
din perspectiva protejării siguranței naționale și ordinii 
publice, în conformitate cu prevederile regulamentului 
european mai sus menționat. 
Acest cadru normativ creează un mecanism de examinare 
al investițiilor străine directe în România, examinare care 
se realizează de către o comisie interministerială - 
Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe 
(CEISD) care reunește membrii la nivel de secretar de stat 
din 12 ministere, fiind coordonată de către reprezentantul 
PrimuluiMinistru, care are și calitatea de președinte al 
Comisiei. În acest mecanism, în cazurile complexe este 
implicat și Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Potrivit 
acestui mecanism, Consiliul Concurenței trebuie să 
asigure suportul administrativ necesar funcționării 
Secretariatului CEISD, a CEISD, precum și a grupului de 
experți, punând la dispoziție personalul de specialitate și 
logistica corespunzătoare. Astfel, Consiliul Concurenței 
este autoritatea care primește notificările din partea 
investitorilor străini privind autorizarea investițiilor 
străine directe, este punctul național de contact în raport 
cu Comisia Europeană și statele membre și este membru 

 



 

cu drept de vot în comisia mai sus menționată. Având în 
vedere aceste aspecte, ținând cont de specificitatea, 
complexitatea și noutatea noilor atribuții dobândite, este 
necesară asigurarea funcționării acestui mecanism prin 
alocarea de resurse financiare adecvate în vederea 
pregătirii personalului de specialitate din cadrul 
secretariatului CEISD, membrilor CEISD și grupului 
de experți al CEISD. 

 
Sursa de finanţare: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte transferuri 

 
 


