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AVIZ 

asupra Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare 
între Uniunea Europeană şi Statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă 

Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012 - PLx. 7 / 2014 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru afaceri europene  a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de 
Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană 
şi Statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 27 iunie 2012 – transmis cu adresa PLx. 7 / 2014. 

 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima 
cameră sesizată. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 11 februarie  2014. 
 

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea unui acord semnat. Acesta lărgește bazele 
cooperării dintre cele două părți în domeniile comerciale, mediu, migrație, energie, știinţă și tehnică, 
ca și în turism, cultură și combaterea terorismului,  lupta împotriva corupției și a crimei organizate.  

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării.  În urma dezbaterilor, 

Comisia pentru afaceri europene  a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 
 
 
 

Preşedinte, Secretar, 

Bogdan Radu ŢÎMPĂU Ana BIRCHALL 
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