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referitor la proiectu] de Ordonanta pentru modificarea Legii 
nr.422/2006 privind organizarea func^ionarea sistemului 

statistic de comerf international cu bunuri

Analizand proiectul de Ordonanta pentru modificarea Legii 
nr.422/2006 privind organizarea ^i funcfionarea sistemului statistic 
de comert international cu bunuri, transmis de SecretariatuI General 
al Guvemului cu adresa nr.36 din 27.01.2022 mregistrat la Consiliul 
Legislativ cu nr.D75/27.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.(l) liLa) din Legea nr.73/1993, republicata ait46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare ?i flinctionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizeaza favorabil proiectul de ordonanta, cu urmatoarele 
observatii propuneri:

L Prezentul proiect de ordonanta are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea si functionarea 

sistemului statistic de comert international cu bunuri, in scopul 
implementarii unor masuri de corelare legislativa pentru asigurarea 

concordantei dispozitiilor legii cu prevederile Regulamentului (UE) 

2019/2152 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 

2019 privind statisticile europene de intreprindere, de abrogare a 10 acte 

juridice in domeniul statisticilor de intreprindere.
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunfa asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
3. Potrivit prevederilor art.l din Legea nr.311/2021 privind 

abilitarea Guvemului de a emite ordonante, ,Jn temeiul art.llS alin.(]) 
-din-Constitutia^RomdnieU-republicatd, Guvernul este abihtat ca, de la 
data intrdrii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea 
celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2021, si pdnd la reluarea 
lucrdrilor Parlamentului in prima sesiune ordinard a anului 2022, sd 
emitd ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.,. 
Precizam ca domeniile sunt stabilite in cadrul art.l pct.I “ XII din lege.



Totodata, potrivit dispozitiilor art.2 din lege Jn conformitate cu 
dispozitiile art 1}5 alin.(3) din Constitufia Romdniei, republicata, 
ordonanfele emise de Guvern in temeiul art.I vor fi inaintate spre 
aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pdnd la 
reluarea lucrdrilor Parlamentului in prima sesiune ordinard a anului 2022. 
Nerespectarea termenului atrage mcetarea efectelor ordonanfer.

4. Prin obiectui de reglementare, proiectui de ordonanta se 
incadreaza in domeniul prevazut de artl pet. Lll din Legea 
nr,311/2021 privind abilitatea Guvemului de a emite ordonanfe 
intitulat Jntitulat „L FinantCf economic si energie: 11, modificarea 
Legii nr,422/2006 privind organizorea $i funefionarea sistemului 
statistic de comerf international cu bunurL

Menlionam ca proiectui nu cuprinde reglementari de domeniul 
legii organice.

5. Din punct de vedere al dreptului european. proiectui intra sub 
incidenfa reglementari lor statuate la nivelul Uniunii Europene, 
subsumate Politicii industriale pietei interne, segmentul legislativ - 
politica industriala: generalitSti, programe, statistic! cercetare.

Mention^ ca, in prezent, cadrul legal pentru organizarea si 
functionarea sistemului statistic de comert international de bunuri, 
conform art.I alin.(l) din Legea nr.422/2006 privind organizarea §i 
fiinctionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, este 
reglementat cu respectarea dispozi|:iilor Regulamentului (CE) 
nr.638/2004 al Parlamentului European ^i al Consiliului din 31 martie 
2004 privind statisticile comunitare ale comertului cu mdrfuri intre 
statele membre si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.3330/9] al 
Consiliului.

Data fiind insa adoptarea Regulamentului (UE) 2019/2152 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 
privind statisticile europene de intreprindere, de abrogare a 10 acte 
Juridice in domeniul statisticilor de intreprindere, ce abroga explicit 
prevederile Regulamentului (CE) nr.638/2004, se antreneaza, pe cale 
de consecin|a, obligatia statelor membre de a opera corespunzator 
modificarea §i completarea legislatiei nafionale in domeniu, in 
contextul alinierii normelor interne la prevederile europene incidente, 
potrivit art.288 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

-(TFUE), parte constitutiva-a Tratatuiui de la Lisabona.
6. La primul paragraf din cadrul pct.l al Sectiunii a 2-a din 

Nota de fundamentare, pentru corectitudinea informatiei, este 
necesara eliminarea sintagmei „acest din urma regulament fiind abrogat
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la data de 1 ianuarie 2010 prin RegulamentuI (CE) nr.471/2009”, 
intrucat RegulamentuI (CE) nr,471/2009 abroga RegulamentuI (CE) 
nr. 1172/95, si nu Regulamentul (CE) nr.638/2004.

7. La formula introductiva, pentru rigoarea redactmi, sintagma al
art!pctlpozifia 11, din'" trebuie redata sub forma a!art.lpctLll did\

8. Ca obsefyatie de ordin general^ dat fiind faptul ca interventia 

legislativa preconizata vizeaza doar interventii ce pn de modificarea legii de 

baz^ aspect precizat de altfel in partea introductiva a articolului unic, pentru 

respectarea uzanfelor nonnative, este necesara eliminarea sintagmei „se 

modifica si” din cadrul partilor dispozitive ale pctl - 5.
9. La pct.l al articolului unic, in ce priveste formularea ,precum §i 

schimburile de bunuri ale Romdniei cu statele nemembre ale Uniunii 
Europene'' din cadrul artl alin.(l), precizam ca, in limbajul dreptului 
Uniunii Europene, se regaseste expresia „state/tari terte”, si nu „state 

nemembre”. Prin urmare, este necesara revederea ?i reformularea 

normei in sensul folosirii terminologiei consacrate.
Reiteram observapa pentru toate situatiile asemanatoare.
Tot la pctl, pentni uzitarea unui limbaj juridic consacrat, propunem ca 

expresia „conform Regulamentului” sa fie redata sub fonna „potrivlt 

Regulamentului”.
Mai mult decat atat, pentru respectarea uzantei normative, 

expresia „in JO L 327 din 17.12.2019” se va inlocui cu sintagma „in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.327 din 17 
decembrie 2019”.

10. La pct2, in textul propus pentru art.3 lit.o), pentru unitate 
terminologica cu celelalte prevederi ale proiectului, expresia „prestdnle 
intracomunitare'' trebuie redata sub forma ,p>restdrile intra-UE\

11. La pct,4, in ce prive^te textul de la art.6 aiin.(4), precizam ca, 
prin uzitarea formularii ^.conform prevederilor din regulamentele 
Uniunii Europene referitoare la statisticile de comerf intra-UE”, se 
imprima textului o iipsa de precizie si de claritate. Prin urmare, este 
necesar sa se mentioneze in mod expres actele normative europene 
avute in vedere.
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