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CĂTRE 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2022 privind 
regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu care Comisia 
pentru politică externă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și Comisa pentru industrii și servicii au fost sesizate în fond, în 
procedură de urgență, transmis cu adresa PLx. 257/2022 din 11 mai 2022. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
 

 
 

             Președinte,                     Vicepreședinte,   Președinte, 
 
   Biró Rozália Ibolya             Mihai Fifor           Sándor Bende 
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RAPORT COMUN  
asupra  

Proiectului de Lege pentru aprobarea  
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2022  

privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 
 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională și Comisia pentru industrii și servicii, cu adresa  PLx. 

257/2022, au fost sesizate cu dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de 

control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. 

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

alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din data de 9 mai 2022. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.385 din 7 aprilie 2022, a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru 

controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi 

transferului de produse cu dublă utilizare (reformare), prin care Departamentul pentru 

Controlul Exporturilor - ANCEX din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care este 

autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, 

poate să extindă controlul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special 

exportul de produse de supraveghere cibernetică, dacă produsele respective sunt sau 

pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări legate de represiunea internă şi/sau de 

comiterea unor încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internaţional 

umanitar. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de Lege potrivit adresei cu nr. 4c-

6/321/17.05.2022. 

Comisia pentru știință și tehnologie a avizat favorabil potrivit adresei cu nr. 4c-

24/68/25.05.2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil potrivit adresei 

cu nr. 4c-13/396/24.05.2022. 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat favorabil 

potrivit adresei cu nr. 4c-19/112/24.05.2022. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a avizat favorabil 

potrivit adresei cu nr. 4c-1/221/30.05.2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 7 iunie 2022. La lucrările comisiei au 

fost prezenți deputați, conform listei de prezență. 

Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut proiectul de Lege în ședința 

desfășurată în data de 21 iunie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, 

conform listei de prezență. 

Comisia pentru politică externă a dezbătut proiectul de Lege în ședința 

desfășurată în data de 21 iunie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, 

conform listei de prezență. 



La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru politică externă a participat, în calitate 

de invitaț, doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, iar la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională a participat, în calitate de invitat, doamna Gabriela Ciupitu, șef 

serviciu în cadrul ANCEX. 

În urma dezbaterilor, membrii celor 3 comisii de specialitate sesizate, în fond, au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un  Raport 

de adoptare asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă 

utilizare, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

             Președinte,                                 Vicepreședinte,   Președinte, 
 
   Biró Rozália Ibolya             Mihai Fifor             Sándor Bende 
 
 
 

Secretar,           Secretar,    Secretar, 
                                  

     Mihail Albișteanu                          Dumitru Rujan                           Oana-Marciana Ozmen 
 

 

 


