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                                                  A  V  I  Z 

proiectul 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, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu 

produse cu dublă utilizare, transmis cu adresa nr. PL-x 257 din 11 mai 2022, 

înregistrat sub nr. 4c-1/221 din 12 mai 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

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

de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare,  cu respectarea prevederilor 

art. 76 alineatul (1) din Constituția României, republicată, în şedinţa din 9 mai 2022.  

               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. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 30 mai 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

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

anca.chiser
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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.  

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 

transmis cu adresa nr. 385 din 7 aprilie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă  a proiectul 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 şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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