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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 București, 22.11.2017 

                                                  Nr.4c-3/549/2017 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului de aderare, semnat Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la 

Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, 

pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 

iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, transmis cu adresa 

nr. P.L.x. 445 din 13 noiembrie 2017. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată. 

      

 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 

 

 

simona.tarzioru
comisii
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, 
semnat Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre 
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și 

Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, 
pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat Bruxelles la 11 
noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea 
Ecuadorului, transmis cu adresa nr.P.L.x. 445 din 13 noiembrie 2017, înregistrat 
la comisie sub nr.4c-3/549 din 14 noiembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.862/13.10.2017, avizează 
favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea 
condițiilor de concurență echitabilă. Prin intermediul Protocolului sunt 
îndeplinite obiectivele Uniunii Europene stabilite în directivele de negociere, 
privind suprimarea taxelor vamale ridicate, eliminarea barierelor tehnice din 
calea comerțului, liberalizarea piețelor serviciilor, protejarea indicațiilor 
geografice valoroase ale Uniunii Europene, deschiderea piețelor achizițiilor 
publice, includerea angajamentelor privind aplicarea standardelor în materie de 
muncă și de mediu și oferirea unor proceduri eficiente și rapide de soluționare a 
litigiilor. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul 
de lege în ședința din 21 noiembrie 2017 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocolului de aderare, semnat Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la 
Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, 
pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 
iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, cu următoarea 
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precizare: datorită unor erori materiale, inițiatorul a prezentat paginile 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.89, PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.120, 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.179, PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.217, 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.281, PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.335, 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.479, PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.512, 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.727, PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.843, 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa III/ro.844, PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa V/ro.199, 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa V/ro.202, PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa V/ro.335 și 
PAC/EU/EC-CO/PE/Anexa XVIII/ro.26 ale textului Protocolului care 
înlocuiesc paginile corespunzătoare din forma înregistrată. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe doamna Cornelia Zeineddine – atașat și domnul 
Emilian Morar – consilier 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 20  
deputați membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
prima Cameră sesizată. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
 
                               Iulian Iancu                                   Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


