
ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 17 mai 2003 
 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine 
EMITENT:     GUVERNUL  
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 23 mai 2003  
 
    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 
 
    ART. 1 
    Legea nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane 
pentru Investitii Straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 
iunie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. Literele b), d) si h) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins: 
    "b) monitorizeaza respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor straine in 
Romania si initiaza proiecte de acte normative pentru imbunatatirea legislatiei in domeniu, pe 
care le supune spre adoptare Guvernului; 
    .................................................................. 
    d) coordoneaza activitatea de promovare, pe plan intern si international, a investitiilor 
straine directe in Romania, asigurand ducerea la indeplinire a obiectivelor Programului de 
guvernare in acest domeniu; 
    .................................................................. 
    h) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura, domeniul de 
activitate si tendinta investitiilor straine directe; in acest scop, lunar, Oficiul National al 
Registrului Comertului, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, 
Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor 
Mobiliare si celelalte institutii publice sau private care inregistreaza, conform legii, informatii 
privind investitiile straine directe in Romania au obligatia de a comunica Agentiei datele pe 
care le detin, referitoare la elementele prevazute mai sus;" 
    2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins: 
    "(5) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia are dreptul sa solicite informatii de la 
celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice 
locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care 
statul este actionar sau asociat, acestea avand obligatia de a furniza datele solicitate." 
    3. Dupa alineatul (5) al articolului 2 se introduc doua alineate noi, (6) si (7), cu urmatorul 
cuprins: 
    "(6) In desfasurarea activitatii de promovare si atragere a capitalului strain in economie, 
Agentia este sprijinita de Consiliul pentru Strategie, organ deliberativ, fara personalitate 
juridica, din componenta caruia fac parte reprezentanti de prestigiu ai mediului de afaceri din 
tara si din strainatate si presedintele Agentiei. 
    (7) Consiliul pentru Strategie va coordona activitatea Agentiei referitoare la tehnicile de 
abordare a potentialilor investitori straini interesati de dezvoltarea unor proiecte de investitii 
in Romania, diseminarea informatiilor in mediile de afaceri din strainatate si va orienta 
directiile de actiune ale Agentiei in vederea obtinerii unor rezultate conform celor mai bune 
practici in domeniu, pentru asigurarea unei transparente sporite a procesului de promovare si 
atragere a investitiilor straine in economie si identificarea solutiilor optime necesare realizarii 
obiectivelor in domeniu stabilite prin Programul de guvernare." 
    4. Dupa articolul 2 se introduce un articol nou, art. 2^1, cu urmatorul cuprins: 
    "Art. 2^1. - (1) Consiliul pentru Strategie este condus de un presedinte, numit prin decizie 
a primului-ministru. 



    (2) Consiliul pentru Strategie este compus din 11-15 membri, inclusiv presedintele 
Agentiei, propusi de presedintele Consiliului pentru Strategie si numiti prin decizie a primului-
ministru. 
    (3) Pot fi membri ai Consiliului pentru Strategie numai persoanele care au pregatire 
profesionala si experienta relevanta in domeniul afacerilor, precum si probitate morala 
recunoscuta. 
    (4) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 2 alin. (7), Consiliul pentru Strategie emite 
decizii care sunt obligatorii pentru Agentie. 
    (5) Membrii Consiliului pentru Strategie nu au dreptul de a participa la deliberarea sau la 
adoptarea unei decizii, in situatia in care intr-o anumita operatiune au, direct ori indirect, 
vreun interes personal financiar, comercial sau de alta natura. 
    (6) Consiliul pentru Strategie functioneaza pe baza unui regulament propriu de organizare 
si functionare. 
    (7) Activitatea curenta a Consiliului pentru Strategie va fi asigurata de Secretariatul 
tehnic." 
    5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 6. - (1) Personalul Agentiei se incadreaza conform legii, cu respectarea structurii 
organizatorice si in limita numarului de posturi prevazute prin hotarare a Guvernului." 
    ART. 2 
    Legea nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane 
pentru Investitii Straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 
iunie 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi 
republicata, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua 
numerotare. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                                 ADRIAN NASTASE 
 
                                Contrasemneaza: 
                                --------------- 
                          Ministrul pentru coordonarea 
                     Secretariatului General al Guvernului, 
                            Petru Serban Mihailescu 
 
                          Presedintele Agentiei Romane 
                           pentru Investitii Straine, 
                             Marian Florian Saniuta 
 
    Bucuresti, 17 mai 2003. 
    Nr. 34. 
                                 --------------- 


