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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, 
semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru 
publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 
decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890, trimis spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.54 din 7 martie 2016, Camera Deputaţilor fiind 
Prima Camera sesizata.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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            Plx 54/2016 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la 
Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind 
înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890. 
 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind 
aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, 
semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru 
publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 
decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890, trimis spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.54 din 7 martie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Prima Camera sesizata. 

 
     Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politica externa. 
 

           Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, 
semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru 
publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 
decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamele din 5 iulie 1890. Conform 
prevederilor art.15 din Convenţie, aceasta rămâne în vigoare, pe o perioadă de şapte 
ani, o nouă perioadă începând cu data de 1 aprilie 2017. După denunţare, începând 
cu anul 2017, Convenţia îşi va înceta aplicabilitatea pentru România care nu va mai 
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fi parte contractantă, iar tarifele vamale publicate de această organizaţie nu vor mai 
putea fi accesate de România. Plata contribuţiei României va fi sistată.  

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

 
Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-

au înregistrat prezenţa la dezbateri 32 deputaţi. 
 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice . 
 

  În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind aprobarea 
încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la 
Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea 
tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 
1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890,  in forma 
prezentata de Guvern. 

 
   În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Maria-Andreea PAUL 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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