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NOTĂ 

 
Data: 11 noiembrie 2022 

Subiect:  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru examinarea 
investițiilor străine directe 

Hotărârea nr. 1.326/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru 
examinarea investițiilor străine directe („Regulamentul”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României la 
8 noiembrie 2022 și a intrat în vigoare în aceeași zi. 

1. Cadrul juridic 

Acest regulament prevede modul de funcționare și organizare al Comisiei pentru examinarea 
investițiilor străine directe („CEISD” sau „Comisia”), organ colegial fără personalitate juridică aflat în 
subordinea Guvernului ce are rolul de a examina și de a aviza investițiile străine directe și investițiile 
noi, în vederea protejării intereselor esențiale de securitate și ordine publică. 

2. Atribuțiile CEISD 

Printre atribuțiile CEISD se numără: 

• Examinarea investițiilor străine directe și investițiilor noi ca urmare a cererilor de autorizare 
depuse în temeiul legii, 

• Inițiază procedura de examinare a investițiilor amintite la sesizarea unei autorități a statului 
român, 

• Declașarea din oficiu a procedurii de examinare a investițiilor cu privire la care nu a fost 
depusă cerere de autorizare, 

• Poate declanșa o cercetare detaliată a cererii de autorizare, 

• Poate reiniția procedura de examinare în cazul în care există date sau indicii că o investiție a 
fost autorizată în temeiul furnizării de informații inexacte sau incomplete din partea 
investitorului străin. 

3. Tipuri de avize emise de Comisie 

Deciziile Comisiei pot fi: 

• Propunerea autorizării investiției în România, 

• Propunerea autorizării condiționate a investiției în România în situația în care consideră că 
aceasta poate fi realizată în urma unor măsuri/angajamente comportamentale sau 
structurale ale investitorului străin. De asemenea, CEISD transmite Guvernului forma finală 
a respectivelor angajamente propuse și asumate de solicitant, precum și condițiile, criteriile, 
termenele, procedura propuse, ce vor fi prevăzute prin hotărâre de Guvern, sau 
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• Propunerea respingerii cererii de autorizare a investiției în România ăn cazul în care 
consideră că aceasta afectează securitatea sau ordinea publică a țării sau este de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană. 

După cum am observat anterior, CEISD desfășoară procedura de examinare la sesizare sau din oficiu. 
Astfel, Comisia poate fi sesizată să examineze o investiție de către investitori, o autoritate a statului 
român atunci când aceasta constată îndeplinirea condițiilor pentru inițierea procedurii de examinare 
și Consiliul Concurenței. 

4. Procedura de depunere a cererilor de autorizare 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1.326/2022 prezintă Formularul de notificare referitor la investiția străină 
directă sau investiția nouă, fiind necesar ca cererea de autorizare să respecte prevederile acestuia. 

În termen de 7 zile de la data înregistrării cererii, CEISD va confirma în scris investitorul întrunirea 
condițiilor pentru ca cererea să fie considerată completă.  

Atât cererea, cât și documentele anexate se vor depune în limba română și limba engleză, ca urmare 
a traducerilor efectuate de un traducător autorizat, pe hârtie și în format electronic. Documentele 
anexate cererii vor fi prezentate în original și/sau copii certificate pentru conformitate. Cererea și 
documentele anexate pot fi transmise electronic, fiind necesar ca cererea să fie semnată cu o 
semnătură electronică validă. (ce poate fi inclusiv a reprezentantului legal sau convențional al 
solicitantului), aplicată asupra fiecărui document în parte. 

5. Soluționarea cererilor de autorizare 

În cadrul procedurii de examinare, CEISD poate cere 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. 

În cadrul acestei proceduri, CEISD poate solicita puncte de vedere din partea altor autorități sau 
instituții publice. 

În urma analizei, CEISD va emite unul dintre avizele menționate mai sus, de autorizare, autorizare 
condiționată sau respingere a cererii de autorizare. Numai avizul de autorizare are natura unui aviz 
conform și va fi comunicat în termen de 5 zile de la data emiterii Consiliului Concurenței pentru 
emiterea deciziei prin care se va dispune autorizarea. 

Dacă CEISD constată că investiția este de natură să afecteze securitatea și ordinea publică a României 
(dar nu se emite un aviz de respingere a cererii de autorizare), precum și proiectele sau programele 
de interes pentru Uniunea Europeană, va decide consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării 
(„CSAT”) și declanșarea unei proceduri de cercetare detaliată a cererii de autorizare. CSAT va emite 
în 90 de zile de la data solicitării, un aviz conform. 

În vederea soluţionării cererii de autorizare, membrii CEISD au obligaţia ca, în termen de 21 de zile 
calendaristice de la momentul la care au primit cererea de autorizare completă, să formuleze şi să 
transmită Secretariatului CEISD poziţia prealabilă asupra cererii de autorizare, în vederea organizării 
de îndată a şedinţei. În cazul în care membrii CEISD nu comunică Secretariatului CEISD poziţia 
prealabilă asupra cererii de autorizare, în termenul prevăzut, se va considera că aceştia nu au 
identificat un impact asupra securităţii şi ordinii publice sau, după caz, asupra proiectelor sau 
programelor de interes pentru Uniunea Europeană. 

CEISD se întrunește valabil în prezența majorității membrilor în funcție, iar avizele se adoptă cu votul 
majorității membrilor prezenți. 

6. Diferențe față de OUG 46/2022 

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2022 privește 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 
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pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, şi modifică şi completează Legea 
concurenţei nr. 21/1996 („OUG 46/2022”). 

OUG 46/2022 prevede faptul că, în situația în care investiția supusă autorizării este de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană, la emiterea avizului, CEISD va 
avea în vedere avizul Comisiei Europene. 

În aceeași situație, precum și în cazul în care investiția este de natură să afecteze securitatea și 
ordinea publică a României, Regulamentul prevede consultarea de către CEISD a Consiliului Suprem 
de Apărare a Țării, dacă CEISD decide în acest sens, precum și declanșarea unei proceduri de 
cercetare detaliată a cererii de autorizare. Regulamentul se referă și la consultarea Comisiei 
Europene, dar în altă situație, cea în care, în cadrul procedurii de examinare, CEISD constată că există 
un impact asupra proiectelor sau programelor de interes pentru Uniunea Europeană. 

OUG 46/2022 menționează și consultarea CSAT, dar în cazul în care, luând în considerare specificul 
şi complexitatea cererii de autorizare analizate sau impactul acesteia asupra securităţii şi ordinii 
publice, precum şi asupra proiectelor şi programelor de interes pentru Uniunea Europeană, CEISD 
decide că este necesară această consultare și declanşează o cercetare detaliată a cererii de 
autorizare, informând de îndată solicitantul. Cercetarea detaliată a cererii de autorizare poate avea 
loc și la solicitarea CSAT. 


