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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat 
între membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la 
Cotonou, la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la 
Luxemburg, la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, 
semnat de România la Bruxelles, la 9 septembrie 2010, cu care comisiile au fost 
sesizate în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  PLx.694 din 5 decembreie 2011. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

KORODI Attila  

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
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RAPORT COMUN 

 
 
Cu adresa nr. PLx.694 din 5 decembrie 2011, Biroul Permanent conform 

art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru politică 
externă şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat 
între membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la 
Cotonou, la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la 
Luxemburg, la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, 
semnat de România la Bruxelles, la 9 septembrie 2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1043 din 06.10.2011. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de 
modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului 
statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 
iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg, la 25 iunie 
2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, semnat de România la 
Bruxelles, la 9 septembrie 2010. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de modificare pentru a 
doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din 

Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 

2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg, la 25 iunie 
2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, semnat de 

România la Bruxelles, la 9 septembrie 2010 
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Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Senatului. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivint art. 73 
din Constituția României, republicată. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci  au examinat proiectul de Lege, în şedinţe separate. 

 
În şedinţa din 20 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă a luat în 

dezbatere proiectul de Lege şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un raport 
de admitere. 

La dezbateri care au avut loc în cadrul şedinţei Comisiei pentru politică 
externă au fost invitaţi pentru susţinerea proiectului de Lege doamnele Oana 
Iacobescu, şef serviciu, şi Eliza Gereanu, expert din cadrul Direcţiei generale de 
trezorerie şi datorie publică a Ministerului Finanţelor Publice şi domnii Anton 
Niculescu, secretar de stat din Ministerului Afacerilor Externe. 

La lucrările Comisiei pentru politică externă au fost prezenţi un număr de 
23 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările şedinţei în 

ziua de 20 decembrie 2011. 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de  21 deputaţi din 

totalul de 33 membri ai comisiei. 
In urma dezbaterii proiectului de Lege Comisia, cu majoritate de voturi, 

propune adoptarea unui raport de admitere. 
 
In urma examinării proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 

modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului 
statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 
iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg, la 25 iunie 
2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, semnat de România la 
Bruxelles, la 9 septembrie 2010, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor admiterea proiectului 
de lege. 

 
 

PREŞEDINTE, 
KORODI Attila  

 
 

SECRETAR, 
Alin Augustin Florin POPOVICIU 

PREŞEDINTE, 
Maria Eugenia BARNA 

 
 

SECRETAR, 
Nicolae BUD 
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