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Comisia pentru politică                

economică, reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr.21/95/17.03.2004 
 

 
 

R  A  P  O  R  T     
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între 
România şi Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerţului 

cu anumite specii de peşti şi produse din peşte, semnat la Bruxelles la 15 
ianuarie 2004, 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 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de 
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între România şi Comunitatea 
Europeană privind regulile aplicabile comerţului cu anumite specii de peşti şi 
produse din peşte, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, 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. PL-x 111/08.03.2004. 
  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
           - Avizul nr.257/19.02.2004 al Consiliului Legislativ; 
  - Avizul nr. 141/11.03.2004 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 

 - Avizul nr. PLx 111/17.03.2004 al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi; 

  - Avizul nr. 115/11.03.2004 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 

 Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Protocolului Adiţional între 
România şi Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerţului cu 
anumite specii de peşti şi produse din peşte, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 
2004, la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi 
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Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 1 februarie 1993. 

       Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţie.  
            Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din data de 17 
martie 2004. 
            La lucrări, au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30 membri ai 
Comisiei. 
 Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Senatului, Camera 
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
          În urma dezbaterii, Comisia, în unanimitate, a hotărât ca proiectul de 
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între România şi Comunitatea 
Europeană privind regulile aplicabile comerţului cu anumite specii de peşti şi 
produse din peşte, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, 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, să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 
Deputaţilor, în forma prezentată.  
  
 
 
 

            PREŞEDINTE,                                                                                                                 

         Dan Radu Ruşanu     
                         SECRETAR,                                                 
                             Iuliu Vida                                   
 
                   Consilier parlamentar, 
                                                                                                                    Doina Leonte 
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Nr. 21/ 95/ 17.03.2004 
   

 
 
 
C ă t r e, 

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului Adiţional între România şi Comunitatea Europeană 

privind regulile aplicabile comerţului cu anumite specii de peşti şi produse din 

peşte, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, 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. PL-x 111/8.03.2004, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 
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