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  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice 
mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor 
ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 
1998, primit cu adresa nr.653 din 19 noiembrie 2001. 
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele transmise 
de: 

- Consiliul Legislativ; 
- Comisia pentru politică externă. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 
   
   
 
 
 
  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 
                      István Antal                                              Aurelia Vasile           
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aderarea României la Acordul privind 
adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, 

precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau  
utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998 

 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare şi 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul 
privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, 
precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe 
autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, trimis cu adresa nr.653/2001. 
  Proiectul de lege are drept scop adoptarea de reglementări tehnice 
mondiale prin constituirea unui acord cadru pentru promovarea de reglementări 
tehnice armonizate la nivel mondial, care să asigure condiţii de siguranţă, de 
protecţie a mediului şi de eficienţă a autovehiculelor. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 28 noiembrie 2001 şi a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma prezentată. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
   
 
 
  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 
                      István Antal                                              Aurelia Vasile 
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