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  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 
iunie 2012, transmis cu adresa nr. PLx.314 din 30 septembrie 2013 şi înregistrată la 
comisie cu nr.4c-3/386 din 01 octombrie 2013. 

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

 

      

 
VICEPREŞEDINTE 

 
Dumitru Chiriţă 
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RAPORT   
 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi 

Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată pentru dezbatere în 
fond, cu proiectul  de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, transmis cu adresa PLx.314 din 30 
septembrie 2013 şi înregistrat cu nr.4c-3/386 din 1 octombrie 2013. 

Proiectul de act normativ are ca obiect ratificarea Acordului Comercial între 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, 
pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. 

Acordul reprezintă o înţelegere internaţională, care, prin obiectul de 
reglementare, intră sub incidenţa Legii nr. 590/2003 privind tratatele, urmând a fi 
supuse spre ratificare Parlamentului. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 937/02.09.2013. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, în forma 
prezentată, aviz transmis cu adresa nr. 4c-13/52 din 9 octombrie 2013. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de Lege în şedinţa 
comisiei din 09 octombrie 2013 şi au hotărât, în unanimitate, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
Comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, în forma 
propusă de Guvern. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 de deputaţi din totalul de 34 de 
deputaţi membri ai comisiei.  

În raport de obiectul şi conţinutul său face parte din categoria legilor ordinare. 
Potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

 
 
 
 

  
             VICEPREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
      
               Dumitru Chiriţă                                                   Radu-Bogdan Ţîmpău 
 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
   Viorica Petraşcu 
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