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Va înaintam, alaturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendarii Protocolului nr.4 la 

Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte si Comunitatile 

Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte. 

Proiectul de lege a fost trimis la comisie în procedura de urgenta, iar la întocmirea 

raportului s-a avut în vedere avizul Consiliul Legislativ. 

 
           PRESEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
        Dan Ioan Popescu                                Istvan Antal 

       
    
 
 
 
 
 
Expert :Viorel Buda 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/1999  
privind aprobarea amendarii Protocolului nr.4 la Acordul European  

instituind o asociere între România, pe de o parte si Comunitatile Europene  
si statele membre ale acestora, pe de alta parte 

 
 

Cu adresa Biroului Permanent nr.433 din 11 septembrie 2000 comisia 

noastra a fost sesizata, spre dezbatere si avizare cu acest proiect de lege. 

În urma examinarii proiectului de lege, în sedinta din 13 septembrie 2000, 

comisia a hotarât ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendarii Protocolului nr.4 la Acordul 

European instituind o asociere între România, pe de o parte si Comunitatile Europene si 

statele membre ale acestora, pe de alta parte, sa fie supus spre dezbatere si adoptare plenului 

Camerei Deputatilor, în forma votata de Senat. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituitia României, proiectul de lege prezentat 

spre dezbatere si avizare pe fond are caracter de lege ordinara. 

 
            PRESEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
         Dan Ioan Popescu                                 Istvan Antal 

    
 
 
 
 Expert : Viorel Buda 

 


