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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 26 mai 2022 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 23 - 26 mai 2022 

 

În perioada 23 - 26 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi:  

Miercuri, 25 mai 2022, ora 12.00 (după votul final), sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege: PLx 259/2022 - Proiect 
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 ziua de 25 mai 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 
pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege aflat pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Șușu, secretar general în cadrul Consiliului Concurenței, a menționat 
faptul că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea la nivel național a 
cadrului normativ privind examinarea investițiilor străine directe, stabilirea punctului 
național de contact pentru cooperarea cu statele membre și Comisia Europeană, pragurile 
și domeniile de activitate ale investițiilor pentru ca acestea să fie supuse autorizării, 
informațiile care trebuie să fie incluse obligatoriu în cererea de autorizare, tipurile de decizii 
care vor fi emise, precum și elementele care se iau în considerare în emiterea unei decizii 
privind autorizarea sau respingerea unei investiții străine directe, posibilitatea autorizării cu 
angajamente asumate de către investitorul străin, prevederi privind confidențialitatea 
informațiilor primite, posibilitatea exercitării dreptului la apărare, cât și sancțiuni în cazul 
nerespectării prevederilor legale. 
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Totodată, domnul secretar general a precizat că s-au depus amendamente din partea 
Consiliului Concurenței la prezentul proiect de Lege, la Comisiile sesizate pe fond cu acest 
proiect de Lege. 

În urma prezentării realizate de domnul Eugen Șușu și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - 
PLx 259/2022. 

La ședința Comisiei au mai participat, ca invitați, din partea Consiliului Concurenței, 
domnul Bogdan Chirițoiu, președinte, domnul Pascu Dan Virgil, vicepreședinte și doamna 
Adriana Ahcialriu, inspector de concurență. 

În zilele de 23, 24 și 26 mai 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 25 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un număr de 
12 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea 
Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache 
Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR) – deplasare 
și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

În zilele de 23 și 26 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi: 
Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-
Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD).  

În ziua de 24 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi: Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  
Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD). A fost absentă doamna deputat Biró Rozália-Ibolya (UDMR) – 
deplasare. 
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                     Vicepreşedinte,                Secretar, 

 

                   Ben-Oni Ardelean                                 Albișteanu Mihail 
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