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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 10.06.2003 
                      Nr.23/126/2003 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu adresa nr.356/02.06.2003, pentru 

avizare şi dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind 

transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002. 

  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de 

lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
   
       

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 10.06.2003 

                      Nr.23/126/2003 
 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere 

internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002 
 
 

 
1. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu adresa 

nr.356/02.06.2003, pentru avizare şi dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii San 
Marino privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 
noiembrie 2002. 

Acordul încheiat se încadrează în politica de liberalizare a 
transporturilor rutiere bazat pe libera concurenţă şi corespunde obiectivelor de 
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ cu 
nr.651/23.04.2003. 

2. În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul 
de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

3. La dezbaterea proiectului de lege au participat specialişti din 
cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

4. Proiectul de lege a fost examinat în şedinţa comisiei din data de 10 
iunie 2003. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 25 
de deputaţi membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 mai 

2003. 
În urma dezbaterii, membrii comisiei propun plenului Camerei 

Deputaţilor admiterea fără modificări a proiectului de lege. 
 
 
 

                PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 
                  István Antal                                              Aurelia Vasile 
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