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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea

aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe
de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii
reciproce în  domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles, la 20

decembrie 2002, anexă la Acordul  European instituind o asociere între România, pe
de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,

semnat la Bruxelles, la 1 februarie 1993

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind
adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între
România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă
parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii
reciproce în  domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles, la 20
decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o
parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la
Bruxelles, la 1 februarie 1993, trimis cu adresa nr.124 din 24 februarie 2003.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au
examinat proiectul de Lege în şedinţa din  26 februarie 2003.

Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003.
La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51

din Regulamentul Camerei Deputaţilor din partea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului domnul Seucan Claudiu � secretar de stat şi din partea
Departamentului de Comerţ Exterior domnul Mitu Adrian - subsecretar de stat.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 31 de membri ai
Comisiei.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
proiectului de  Lege  în forma adoptată de Senat.

                 PREŞEDINTE,
    Dan Radu Ruşanu

                   SECRETAR,
Lucia-Cornelia Lepădatu           Consilier parlamentar,

                 Doina Leonte
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