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FORMA PROPUSĂ

MOTIVARE

1.

Art. 2 Scopul Comisiei
(2) CEISD are rolul de a examina și de a aviza
investiţiile străine directe și investițiile noi, astfel
cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) și c) în
condițiile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de
urgență 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,
denumită în continuare OUG nr. 46/2022, cu
modificările și completările ulterioare (denumită
în continuare ”OUG nr. 46/2022”), în scopul
protejării intereselor esenţiale de securitate şi
ordine publică.

Art. 2 Scopul Comisiei
(2) CEISD are rolul de a examina și de a aviza
investiţiile străine directe și investițiile noi, astfel
cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) și c) în
condițiile art. 3 alin. (11) și (3) din Ordonanța de
urgență 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,
denumită în continuare OUG nr. 46/2022, cu
modificările și completările ulterioare (denumită
în continuare ”OUG nr. 46/2022”), în scopul
protejării intereselor esenţiale de securitate şi
ordine publică.

Se adaugă referința pentru alinierea la noile
prevederi din Proiectul de Lege pentru aprobarea
OUG nr. 46/2022 (la momentul actual, trimis spre
promulgare la Președintele României).
Conform acestui Proiect de Lege, la art. 3 din
OUG nr. 46/2022, se introduce un nou alineat
(11), prin care se prevede că vor fi supuse
examinării și avizării CEISD și notificările
transmise potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr.
21/1996,
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare, indiferent dacă sunt
investitori străini sau investitori din Uniunea
Europeană, dacă acestea îndeplinesc condițiile
prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).
Ca și comentariu general, considerăm necesară
alinierea acestui Proiect de HG cu prevederile din
Proiectul de Lege, pentru a asigura consecvență

2.

3.

4.

Art 2(3)
CEISD își desfășoară activitatea în baza OUG nr.
46/2022, cu luarea în considerare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 6 alin. (9)
din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
denumită, în continuare Hotărârea CSAT nr.
73/2012, a Strategiei Naționale de Apărare a Țării
și a Strategiei Uniunii Europene privind o uniune
a securității.
Art. 6 Atribuțiile CEISD
(1) CEISD are următoarele atribuții:
a) examinează, ca urmare a cererilor de
autorizare depuse în temeiul art. 4 și 6 din OUG
nr. 46/2022, investiţiile străine directe și
investițiile noi în scopul protejării intereselor
esenţiale de securitate şi ordine publică.
Art. 6 alin. 1 c si d
CEISD
are
următoarele
atribuții:
c) declanșează, din oficiu, procedurile de
examinare în condiţiile OUG nr. 46/2022 cu
privire la punerea în aplicare a unei investiţii
străine directe sau unei investiții noi care ar
putea face obiectul acestei ordonanțe de
urgență, cu privire la care nu a fost depusă
cerere
de
autorizare;
d) poate solicita părţilor implicate parcurgerea
procedurilor prevăzute de OUG nr. 46/2022,

și predictibilitate în aplicarea cadrului legal de
reglementare a investițiilor străine directe.
Art 2. (3)
Referința corectă la numele deciziei 73/2012 este
CEISD își desfășoară activitatea în baza OUG nr. la art 46(9) nu la art 6(9)
46/2022, cu luarea în considerare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 46 alin.
(9) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită, în continuare Hotărârea
CSAT nr. 73/2012, a Strategiei Naționale de
Apărare a Țării și a Strategiei Uniunii Europene
privind o uniune a securității.
Art. 6 Atribuțiile CEISD
Aliniere la noile prevederi din Proiectul de Lege
(1) CEISD are următoarele atribuții:
pentru aprobarea OUG nr. 46/2022 (același
a) examinează, ca urmare a cererilor de comentariu de mai sus).
autorizare depuse în temeiul art. 3 alin. (11),
art. 4 și 6 din OUG nr. 46/2022, investiţiile
străine directe și investițiile noi în scopul
protejării intereselor esenţiale de securitate şi
ordine publică.
Art. 6 alin. 1 c si d
Modificare propusă pentru a se clarifica diferența
dintre cele două situații prevăzute de pct c și d. În
CEISD
are
următoarele
atribuții: forma propusă inițial, nu există o diferențiere
c) declanșează, din oficiu, procedurile de între cazurile c) și d) și nici o clarificare pentru
examinare în condiţiile OUG nr. 46/2022 cu care CEISD declanșează proceduri de examinare
privire la punerea în aplicare a unei investiţii în cazul de la punctul c) dar nu și în cazul
străine directe sau unei investiții noi care ar prevăzut la punctul d).
putea face obiectul acestei ordonanțe de
urgență, cu privire la care nu a fost depusă
cerere
de
autorizare;
d) atunci când investiția nu a fost pusă în
aplicare, poate solicita părţilor implicate

5.

6.

atunci când acestea nu au depus cereri de parcurgerea procedurilor prevăzute de OUG nr.
autorizare;
46/2022, atunci când acestea nu au depus cereri
de autorizare;
Art. 6 alin. 1 lit k
Art. 6 alin. 1 lit k
Ținând cont că de obicei în tranzacții timpul este
important pentru părțile respective, procedura
k) transmite Guvernului României angajamentele k) transmite Guvernului României forma finală propusă ar trebui să fie mai eficientă,
propuse şi asumate de solicitant în vederea a angajamentelor propuse şi asumate de transmiterea către Guvern făcându-se în varianta
autorizării condiţionate a investiţiei străine solicitant, conform instrucțiunilor speciale finală. Propunem elaborarea unui regulament
directe sau a investiției noi, angajamente de privind angajamentele de acest tip, în vederea cadru, similar celui actual al Consiliului
natura să înlăture îngrijorările identificate de autorizării condiţionate prin hotărâre a Concurenței. Acest regulament va oferi
CEISD, precum și condiţiile, criteriile, termenele, Guvernului a investiţiei străine directe sau a predictibilitate și instrucțiuni părților privind
procedura pentru acceptarea şi evaluarea investiției noi, angajamente de natura să înlăture cadrul formulării și discutării angajamentelor, și
angajamentelor propuse şi nominalizarea îngrijorările identificate de CEISD, precum și doar forma finală a acestora va fi supusă spre
autorităţii sau instituţiei publice care va condiţiile, criteriile, termenele, procedura pentru aprobare prin HG (și nu orice cerere-draft de
monitoriza respectarea angajamentelor, care vor acceptarea
şi
evaluarea
respectivelor angajamente).
fi stabilite prin hotărâre a Guvernului;
angajamentelor propuse şi nominalizarea
autorităţii sau instituţiei publice care va
monitoriza
respectarea
angajamentelor
respective, care vor fi stabilite prin hotărâre a
Guvernului;
Art. 6 alin. 1 lit. x
N/A
Formularea de la x) este extrem de generală
pentru că există numeroase atribuții pe
x) analizează și emite observații care vor fi
mecanismul de cooperare și cazuri în care se pot
transmise în cadrul mecanismului de cooperare
formula observații/solicitări. Astfel – mecanismul
cu statele membre potrivit art. 8 din OUG nr.
de cooperare este prevăzut –‘’ în cazul în care un
46/2022
stat membru consideră că o investiție străină
directă care face obiectul examinării într-un alt
stat membru este de natură să afecteze securitatea
sau ordinea sa publică sau are informații relevante
pentru această examinare, acesta poate transmite
observații statului membru care efectuează
examinarea. Statul membru care transmite
observații privind examinarea respectivă transmite

observațiile
Comisiei.’’

7.

Art. 7 Sesizarea CEISD
(2) CEISD poate fi sesizată să examineze o
investiție străină directă sau o investiție nouă,
după caz, de către:
a) investitorii care fac parte din categoriile
prevăzute de OUG nr. 46/2022, care doresc să
realizeze o investiţie străină directăsau o
investiţie nouă, supuse examinării şi avizării
potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG nr.
46/2022, inclusiv atunci când investiția urmează a
avea loc în temeiul altor reglementări, dacă sunt
întrunite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din
același act normativ.

respective,

în

același

timp,

și

În forma propusă, CEISD poate în mod
discreționar să transmită observații în numele
României, nefiind clar care sunt situațiile în care
va face aceste observații, și dacă există o
notificare prealabilă a părților implicate
(investitorului).
Propunem includerea unei
obligații de sesizare, chiar similară cu cea din art.
7, eventual și o procedură publică prin care se
pot face observații.
Art. 7 Sesizarea CEISD
Se adaugă referințele la alin. (11) pentru alinierea
(2) CEISD poate fi sesizată să examineze o la noile prevederi din Proiectul de Lege pentru
investiție străină directă sau o investiție nouă, aprobarea OUG nr. 46/2022 (același comentariu
după caz, de către:
de mai sus).
a) investitorii care fac parte din categoriile
prevăzute de OUG nr. 46/2022, care doresc să
realizeze o investiţie străină directăsau o
investiţie nouă, supuse examinării şi avizării
potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) și alin. (11)
din OUG nr. 46/2022, inclusiv atunci când Cu privire la eliminarea sintagmei indicate, pentru
investiția urmează a avea loc în temeiul altor aceste situații ar trebui să existe proceduri
reglementări, dacă sunt întrunite condiţiile specifice, eventual de notificare ex post. Nu este
prevăzute la art. 3 alin. (1) și alin. (11) din clar cum se poate sesiza CEISD în cazul achizițiilor
același act normativ.
pe bursă sau în care există obligații legale de a
face oferte de preluare obligatorie. Propunem o
corelare cu termenele și condițiile din legislația
de capital. În legea concurenței există pentru
piața de capital o obligație de notificare ex post și
standstill obligation, însă aici nu este clar dacă
vor exista interpretări similare sau în practică, se
vor aplica direct sancțiuni.

De asemenea, nu este clar care sunt
reglementările la care se face referire. Dacă o
persoană
fizică/juridică
străină
primește
moștenire acțiuni la o companie înregistrată în
România ar trebui să poată notifica ex-post. Se
vorbește la art. 9 alin. 5 de notificare ex post, dar
nu se spune când aceasta este aplicabilă. În OUG
46/2022, la notificare ex post se menționează
doar art. 2 lit. b) teza a II-a, însă aici se prevede o
ipoteză mult prea limitată.
De asemenea, este foarte important să se clarifice
criteriile în baza cărora se calculează pragul de
2.000.000 EURO și ele trebuie să fie cât mai
transparente astfle încât părțile să poată calcula
previzibil acest prag. Există numeroase situații
care pot fi interpretate ca valoare investiției dar
care nu apar clarificate la acest moment – pragul
se referă la:
1) prețul achiziției (care poate include
diverse mecanisme de ajustare postclosing a prețului, câteodată și în decurs
de un an după finalizarea tranzacției,
ajustări care nu pot fi calculate exact nici
măcar în momentul closingului) sau
2) valoarea acțiunilor, sau
3) trebuie incluse și diverse investiții cu
valoare cunoscută pe care poate
achizitorul le agrează în contract ca
obligații în perioada post-closing sau
4) valoarea nominală a capitalului social al
unei societăți cu cifra anuală de afaceri de
10 mil de EURO sau valoarea obligației

8.

9.

Art. 7 alin. 1, lit. b

Art. 7 alin. 1, lit. b

o autoritate a statului român atunci când aceasta
constată, în mod justificat, că se impune iniţierea
procedurilor de examinare a investiţiei străine,
urmând ca CEISD, dacă apreciază întemeiată
solicitarea, să iniţieze procedurile de examinare.

o autoritate a statului român atunci când
aceasta constată, în mod justificat, că se impune
iniţierea procedurilor de examinare a investiţiei
străine, urmând ca CEISD, dacă apreciază
întemeiată solicitarea, să iniţieze procedurile de
examinare, în condițiile prevăzute de
instrucțiunile specifice.

Art. 8 alin. (1)
Cererea de autorizare prevăzută de OUG nr.
46/2022 trebuie să cuprindă cel puţin
informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din
Regulamentul (UE) 2019/452, să respecte
formularul prevăzut în anexa 1 la prezentul
regulament și să aibă anexată dovada achitării
taxei de examinare prevăzute la art. 31 alin. (1)
din Legea concurenței nr. 21/1996.

Cererea de autorizare prevăzută de OUG nr.
46/2022 trebuie să cuprindă cel puţin
informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din
Regulamentul (UE) 2019/452, să respecte
formularul prevăzut în anexa 1 la prezentul
regulament și să aibă anexată dovada achitării
taxei de examinare prevăzute la art. 31 alin. (1)
din Legea concurenței nr. 21/1996.

(de peste 2 mil. EURO) pe care un debitor
– acționar într-o societate din România –
o are către un creditor care poate executa
astfel părțile sociale deținute în societatea
dar care au o valoare nominală de sub 2
milioane euro
Acest punct nu precizează un prag valoric și
credem că ar trebui să existe niște criterii care să
justifice temeiul solicitării, altfel este o prevedere
complet discreționară. Practic CEISD se substituie
legiuitorului, putând adăuga la OUG 46/2022.
Conform precizărilor din Regulamentul EU, este
recomandabil să existe un cadru transparent și
predictibil pentru investitori.
Conform proiectului de lege de aprobare a
ordonanței de urgență nr. 46/2022, există
obligația de plată a taxei de examinare „în cazul
emiterii unei decizii de autorizare/ hotărâri a
Guvernului pentru autorizare condiționată”.
Proiectul pare, însă, să trateze această taxă de
examinare ca pe o taxă de depunere, din moment
ce există obligația de a anexa la cererea de
autorizare dovada plății (implicit, taxa va trebui
plătită anterior obținerii oricărei potențiale soluții
de autorizare/ autorizare condiționată).
Astfel, din moment ce obligația de plată a taxei
de examinare există numai în cazul emiterii unei
decizii de autorizare/ hotărâri a Guvernului
pentru autorizare condiționată, considerăm că
este necesară eliminarea obligativității plății taxei
anterior depunerii cererii de examinare (i.e.,
similar cu procedura aplicabilă în cazul

10. Art. 8 Depunerea cererilor de autorizare
(1) Cererea de autorizare prevăzută de OUG nr.
46/2022 trebuie să cuprindă cel puţin
informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din
Regulamentul (UE) 2019/452, să respecte
formularul prevăzut în anexa 1 la prezentul
regulament și să aibă anexată dovada achitării
taxei de examinare prevăzute la art. 31 alin. (1)
din Legea concurenței nr. 21/1996.

Art. 8 Depunerea cererilor de autorizare
(1) Cererea de autorizare prevăzută de OUG nr.
46/2022 trebuie să cuprindă cel puţin
informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din
Regulamentul (UE) 2019/452 și să respecte
formularul prevăzut în anexa 1 la prezentul
regulament și să aibă anexată dovada achitării
taxei de examinare prevăzute la art. 31 alin. (1)
din
Legea
concurenței
nr.
21/1996.
În termen de 7 zile de la înregistrarea cererii
formulate,
CEISD,
prin
intermediul
Secretariatului CEISD, va confirma în scris
investitorului întrunirea condiţiilor pentru a
fi considerată valabil depusă, inclusiv în ceea
ce privește necesitatea analizei investiției.

concentrărilor economice, considerăm necesar ca
taxa să fie plătită ulterior obținerii autorizării).
În caz contrar, reglementarea în forma propusă
poate conduce la dificultăți practice/ afectarea
investitorilor care depun notificări, mai ales față
de valoarea însemnată a taxei (0,1% din valoarea
investiției).
Spre
exemplu,
nu
există
previzibilitate/ claritate cu privire la ceea ce se va
întâmpla într-un scenariu în care cererea de
autorizare este respinsă, dar taxa de examinare a
fost plătită la momentul depunerii – nu se
prevede o obligație a autorității de a restitui taxa;
nu se prevede o procedură de restituire a taxei; sar cauza prejudicii investitorului, care ar fi lipsit
de fondurile respective pe o perioadă ce poate fi
semnificativă (de la depunerea cererii, până la
finalizarea unei posibile proceduri de restituire).
În ceea ce privește verificarea aspectelor formale,
precizăm că având în vedere caracterul
cuprinzător al domeniilor incluse în Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 73/2012
referitoare la aplicarea art. 6 alin. (9) din Legea
Concurenţei nr. 21/1996, acestea ar trebui să
vizeze și în ce măsură domeniul de activitate al
entităților relevante este inclusă în sfera de
aplicare a reglementării.
În concret, anumite domenii (cu titlu de exemplu,
indicăm securitatea sistemelor de infromatice și a
celor de comunicații) pot fi interpretate în mod
extensiv, prin includerea în sfera lor a unor
activități care nu prezintă impact cu privire la
securitatea națională. În astfel de situații,
considerăm util ca autoritatea să includă acest

aspect (verificarea încadrării într-un domeniu) în
cadrul procedurii de examinare prealabilă.
În ceea ce privește taxa de examinare, precizăm
că, în conformitate cu Proiectul de lege de
aprobare a OUG 46/2022, taxa de examinare se
plătește de de către persoanele obligate să depună
cerere de autorizare, în cazul emiterii unei decizii
de autorizare, hotărâri a Guvernului pentru
autorizare condiționată. Astfel, din prevederile
proiectului reiese că taxa este datorată în ipoteza
în care investiția este autorizată (indiferent dacă
autorizarea este cu condiții sau nu). Acest aspect
acordă taxei natura unei taxe de autorizare,
plătibilă doar în ipoteza unui rezultat pozitiv.
În acest sens, considerăm că plata taxei de
examinare trebuie să aibă loc la finalizarea
procedurii (similar taxei de autorizare instituite în
controlul concentrărilor economice), iar nu la
început.
Mai departe, precizăm cu această ocazie că taxa
de examinare are un cuantum excesiv, de 0,1%
din valoarea investiției, reprezentând o veritabilă
piedică în ceea ce privește investițiile în România,
cu precădere având în vedere faptul că atât
proiectul de lege de aprobare, cât și proiectul de
regulament extind procedura de control și la
investițiile efectuate de investitori din cadrul
Uniunii Europene.
În final, subliniem faptul că sunt necesare
prevederi clare care să stabilească modalitatea de
calcul a valorii investiției, astfel încât investitorii
străini să poată analiza în ce măsură investiția

11. Art. 8 Depunerea cererilor de autorizare
(2) Cererea de autorizare în forma prevăzută la
alin. (1) și documentele anexate se depun, în
limbile română şi engleză, ca urmare a
traducerilor efectuate de un traducător autorizat
pe hârtie şi în format electronic, la Secretariatul
CEISD, asigurat de către structura specializată din
cadrul Consiliului Concurenţei.
(3) În cazul în care nu există un traducător
autorizat pentru limba în care sunt redactate
înscrisurile prevăzute la alin. (2), pot fi depuse
traduceri realizate de persoane de încredere,
cunoscătoare a respectivei limbi, în condițiile
legii speciale.
12. Art. 8 Depunerea cererilor de autorizare
(5) În cazul investiţiilor străine directe care se
realizează prin fuziunea a două sau mai multor
întreprinderi, cererile de autorizare se depun de
către fiecare dintre părţile implicate. În celelalte
cazuri, cererea de autorizare se depune de către
persoana, întreprinderea sau întreprinderile care
dobândeşte/dobândesc controlul asupra uneia
ori mai multor întreprinderi ori asupra unor părţi
ale acesteia/acestora, respectiv cel care
realizează/creează o investiţie nouă.

Art. 8 Depunerea cererilor de autorizare
(2) Cererea de autorizare în forma prevăzută la
alin. (1) și documentele anexate se depun, în
limbile română şi engleză, ca urmare a
traducerilor efectuate de un traducător autorizat
pe hârtie şi în format electronic, la Secretariatul
CEISD, asigurat de către structura specializată
din cadrul Consiliului Concurenţei.
(3) În cazul în care nu există un traducător
autorizat pentru limba în care sunt redactate
înscrisurile prevăzute la alin. (2), pot fi depuse
traduceri realizate de persoane de încredere,
cunoscătoare a respectivei limbi, în condițiile
legii speciale.

este supusă controlului și cuantumul taxei de
examinare.
Pentru a asigura celeritatea procedurii de
notificare, considerăm necesară și suficientă
depunerea
cererii
de
autorizare
și
a
documentelor anexate în limbile română şi
engleză, fără formalitatea suplimentară a unei
traduceri autorizate.
De altfel, inclusiv proceduri de notificare similare
de la nivel european, care prevăd depuneri în mai
multe limbi ale Uniunii Europene (de ex.,
procedura de notificare în cazul concentrărilor
economice, conform Regulamentului (CE) nr.
802/2004) nu solicită formalități suplimentare (de
ex., traduceri autorizate) pentru documentele
depuse.
Considerăm necesară clarificarea scopului acestei
prevederi, în ceea ce privește (i) numărul de cereri
de autorizare depuse (o singură cerere, inclusiv
de către investitori care dobândesc control în
comun, similar regulilor din legislația de
concurență în materia concentrărilor economice),
respectiv (ii) aplicabilitatea acestor reguli pentru
cazurile de schimbare a controlului asupra unei
întreprinderi, de ex., dacă această cerere va trebui
depusă în comun de către un investitor existent,
care păstrează un control în comun asupra
întreprinderii.

Art. 8 Depunerea cererilor de autorizare
(5) (4) În cazul investiţiilor străine directe care se
realizează prin fuziunea a două sau mai multor
întreprinderi, cererile de autorizare se depun de
către fiecare dintre părţile implicate. În celelalte
cazuri, o singură cererea de autorizare se
depune de către persoana, întreprinderea sau
întreprinderile care dobândeşte/dobândesc
controlul unic sau în comun asupra uneia ori
mai multor întreprinderi ori asupra unor părţi
ale acesteia/acestora, inclusiv prin schimbare
de control asupra uneia ori mai multor
întreprinderi ori asupra unor părţi ale
acesteia/acestora, respectiv de către cel/cei
care realizează/creează o investiţie nouă.
13. Art. 9 Examinarea și soluționarea cererilor de Art. 9 Examinarea și soluționarea cererilor de Pentru

a

oferi

previzibilitate

și

structură

autorizare
(2) În situaţia în care apreciază că este necesar
pentru soluţionarea cererii de autorizare, CEISD,
prin intermediul Secretariatului CEISD, va solicita
investitorului străin completarea cererii de
autorizare cu informaţii suplimentare referitoare
la clarificarea obiectului cererii depuse. În acest
caz, termenul de soluţionare a cererii curge de la
data declarării complete a cererii de autorizare.

autorizare
(2) În situaţia în care apreciază că este necesar
pentru soluţionarea cererii de autorizare, CEISD,
prin intermediul Secretariatului CEISD, va solicita
investitorului străin completarea cererii de
autorizare cu informaţii suplimentare referitoare
la clarificarea obiectului cererii depuse. În acest
sens, în termen de 20 de zile de la
înregistrarea cererii, CEISD, prin intermediul
Secretariatului CEISD, va solicita, în scris,
completarea şi/sau confirmarea informaţiilor
din cerere şi va stabili un termen până la care
informaţiile solicitate vor fi transmise. În
acest caz, termenul de soluţionare a cererii
curge de la data declarării complete a cererii de
autorizare.
(7) Odată cu emiterea avizului consultativ
prevăzut la alin. (4) lit. b), CEISD va propune și
angajamentele în limitele cărora investiția
străină directă sau investiția nouă se va putea
efectua sau va putea continua să existe. Avizul
condiționat adoptat în condițiile art. 10 alin (3)
din
prezentul
regulament,
însoțit
de
angajamentele propuse, va fi transmis, în
termen de 5 zile de la data emiterii sale, prin
grija Secretariatului CEISD, Secretariatului
General al Guvernului în vederea emiterii în
termen de 30 de zile a unei hotărâri de Guvern
de autorizare condiționată a investiției străine
directe sau a investiție noi și de stabilire a
condițiilor, termenelor și procedurii de
acceptare și evaluare a angajamentelor propuse.
(9) În situația în care în cadrul examinării cererii

procedurii de autorizare a investițiilor străine
directe, este necesară reglementarea unor
termene limită în care autoritatea, după caz, să
analizeze cererea din punct de vedere formal și
din punct de vedere substanțial.
Având în vedere faptul că procedura de avizare a
investițiilor străine funcționează ca o condiție
suspensivă în ceea ce privește implementarea
tranzacțiilor, similar deciziilor de autorizare ale
concentrărilor economice, termenele au fost
uniformizate cu cele din Regulamentul privind
concentrările economice.

14. Art. 9 Examinarea și soluționarea cererilor de
autorizare
(6) Avizul prevăzut la alin. (4) lit. a), adoptat în
condițiile art. 10 alin (3) din prezentul
regulament are natura unui aviz conform și va fi
comunicat, prin grija Secretariatului CEISD,
Consiliului Concurenței, în vederea emiterii
deciziei prin care se va dispune autorizarea, în
termenul prevăzut la art. 9 alin. (5) din OUG nr.
46/2022.

potrivit criteriilor prevăzute la art. 4 din
Regulamentul (UE) 2019/452, CEISD constată că
investiția străină directă sau investiția nouă este
de natură să afecteze securitatea și ordinea
publică a României, precum și proiectele sau
programele de interes pentru Uniunea
Europeană, va decide, în condițiile art. 10 alin (3)
din
prezentul
regulament,
consultarea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării și
declanșarea unei proceduri de cercetare
detaliată a cererii de autorizare. În termen de 5
luni de la primirea cererii complete de
autorizare pentru care CEISD a decis
deschiderea unei cercetări detaliate CEISD
emite un aviz cu privire la investiția
relevantă.
(11) Avizul de respingere prevăzut de alin. (4) lit.
c), adoptat în condițiile art. 10 alin (3) din
prezentul regulament, va fi transmis, prin grija
Secretariatului CEISD, Secretariatului General al
Guvernului în vederea emiterii în termen de 30
de zile a unei hotărâri de Guvern de respingere
a investiției străine directe sau a investiției noi.
Art. 9 Examinarea și soluționarea cererilor de
autorizare
(6) Avizul prevăzut la alin. (4) lit. a), adoptat în
condițiile art. 10 alin (3) din prezentul
regulament are natura unui aviz conform și va fi
comunicat, în termen de 5 zile de la data
emiterii sale, prin grija Secretariatului CEISD,
Consiliului Concurenței, în vederea emiterii
deciziei prin care se va dispune autorizarea, în
termenul prevăzut la art. 9 alin. (5) din OUG nr.

Apreciem că este necesară includerea unui
termen în acest sens, pentru a asigura
predictibilitate / celeritate asupra procedurii de
avizare și ulterior, autorizare de către Consiliul
Concurenței, mai ales în considerarea termenelor
deja reglementate (i) la art. 9 alin. (5) din OUG nr.
46/2022, de 30 de zile pentru emiterea deciziei,
respectiv (ii) la art. 9 alin. (16) din OUG nr.
46/2022, de 45 zile pentru comunicarea deciziilor
către investitor.

15. Art. 9 Examinarea și soluționarea cererilor de
autorizare
(12) În vederea soluționării cererii de autorizare
în termenele stabilite de art. 9 alin. (14) din OUG
nr. 46/2022, membrii CEISD au obligația ca, în
termen de 21 de zile calendaristice, să formuleze
și să transmită Secretariatului CEISD poziția
prealabilă asupra cererii de autorizare, în vederea
organizării de îndată a ședinței.

46/2022.
Art. 9 Examinarea și soluționarea cererilor de
autorizare
(12) În vederea soluționării cererii de autorizare
în termenele stabilite de art. 9 alin. (14) din OUG
nr. 46/2022, membrii CEISD au obligația ca, în
termen de 21 de zile calendaristice de la
înregistrarea cererilor elaborate potrivit
anexei nr. 1, să formuleze și să transmită
Secretariatului CEISD poziția prealabilă asupra
cererii de autorizare, în vederea organizării de
îndată a ședinței.
În cazul în care membrii CEISD nu formulează
o poziție în acest termen, se va considera că
aceștia nu au identificat un impact asupra
securității și ordinii publice sau riscuri la
adresa acestora iar investiția poate avea loc.

Regulamentul trebuie să conțină prevederi
exprese referitoare la data de la care încep să
curgă termenele, precum și consecințele
nerespectării acestora.
Conform Notei de fundamentare care însoțește
proiectul de regulament, termenul de 21 de zile
curge de la momentul in care membrilor CEISD
le-a fost comunicata cererea. Avand in vedere
faptul ca Secretariatul CEISD nu are atribuții
suplimentare de filtrare a cererilor, acest moment
ar trebui să coincidă cu data înregistrării cererii.
Mai departe, Nota de fundamentare precizează
expres că lipsa unui răspuns echivalează cu un
aviz pozitiv.

În acest sens, forma propusă are în vedere, pe
de-o parte, prevederile Notei de fundamentare,
iar pe de altă parte, modalitatea în care fluxul
administrativ este reglementat în ceea ce privește
concentrările economice.
16. Anexa nr. 3
Anexa nr. 3
Posibilă eroare materială la indicarea temeiului
COMISIA PENTRU EXAMINAREA INVESTIȚIILOR COMISIA PENTRU EXAMINAREA INVESTIȚIILOR legal incident / comentariu similar și pentru
STRĂINE DIRECTE
STRĂINE DIRECTE
celelalte modele ale avizelor din Anexa 3.
EMITE
EMITE
AVIZ DE AUTORIZARE
AVIZ DE AUTORIZARE
NON UE
NON UE
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2), lit. a) din
OUG nr. 46/2022, a prevederilor Regulamentului
UE nr. 452/2019, coroborat cu dispozițiile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2019
și cele ale Hotărârii Consiliului Suprem de

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2), lit. a) din
OUG nr. 46/2022, a prevederilor Regulamentului
UE nr. 452/2019, coroborat cu dispozițiile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2019
și cele ale Hotărârii Consiliului Suprem de

Apărare a Țării nr. 73/2012, prin raportare la
Strategia Națională de Apărare a Țării pentru
perioada 2020-2024 și Strategia Uniunii
Europene pentru o uniune a securității, vă facem
cunoscut că, potrivit examinării de
securitate și ordine publică efectuate de către
CEISD, nu au fost identificate până la această
dată vulnerabilități, riscuri sau amenințări la
adresa securității naționale și / sau de natură a
afecta proiecte sau programe de interes pentru
Uniunea Europeană, în contextul derulării
investiției X.
17. N/A

Apărare a Țării nr. 73/2012, prin raportare la
Strategia Națională de Apărare a Țării pentru
perioada 2020-2024 și Strategia Uniunii
Europene pentru o uniune a securității, vă facem
cunoscut că, potrivit examinării de
securitate și ordine publică efectuate de către
CEISD, nu au fost identificate până la această
dată vulnerabilități, riscuri sau amenințări la
adresa securității naționale și / sau de natură a
afecta proiecte sau programe de interes pentru
Uniunea Europeană, în contextul derulării
investiției X.
N/A
Comentarii generale:
Propunem să se includă prevederi tranzitorii
pentru perioada până la care întreaga procedură
prevăzută de OUG 46/2022 devine pe deplin
funcțională. La acest moment există diverse
interpretări privind tranzacțiile în curs și de aceea
este importantă includerea de prevederi
tranzitorii pentru această perioadă.
Nu am identificat nicio cale de atac împotriva
avizului CEISD și credem că este important ca
aceasta să fie prevăzută și în Regulamentul
CEISD. Nu este clar în acest moment ce anume se
poate ataca – Hotărârea de guvern conform
dreptului comun? Asta înseamnă un termen de 6
luni și plângere prealabilă, astfel că propunem ca
o formă de contestare a avizului CEISD să fie
prevăzută de Regulament.

