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CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege 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 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu Proiectul de Lege 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, trimis cu  
adresa  nr. PL x 259 din 11 mai 2022 și înregistrat cu nr. 4c-13/388 din 12 mai 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 9 mai 2022. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea la nivel naţional a 

cadrului normativ privind examinarea investiţiilor străine directe, stabilirea punctului 
naţional de contact pentru cooperarea cu statele membre şi Comisia Europeană, 
pragurile şi domeniile de activitate ale investiţiilor pentru ca acestea să fie supuse 
autorizării, informaţiile care trebuie să fie incluse obligatoriu în cererea de autorizare, 
tipurile de decizii care vor fi emise, precum şi elementele care se iau în considerare în 
emiterea unei decizii privind autorizarea sau respingerea unei investiţii străine directe, 
posibilitatea autorizării cu angajamente asumate de către investitorul străin, prevederi 
privind confidenţialitatea informaţiilor primite, posibilitatea exercitării dreptului la 
apărare, sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor legale. 
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Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din data de 24 mai 2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și 
Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege 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. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor organice.  
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