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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic 
European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein,                 
Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către 
România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles, transmis, spre dezbatere în fond, cu 
adresa nr. PL-x 856 din 2 decembrie 2015, înregistrată sub nr. 4c-1/353 din                 
3 decembrie 2015, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

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

asupra  
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea                       

Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European,  
semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein,  

Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles  
şi de către România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, 
spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către 
Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, 
la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către România,la 12 noiembrie 2014, la 
Bruxelles, transmis cu adresa nr. PL-x 856 din 2 decembrie 2015, înregistrată sub               
nr. 4c-1/353 din 3 decembrie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               
art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,               
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1157 din 28 octombrie 2015,               
a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil inițiativa 
legislativă, conform avizului nr. 4c-11/1535 din 8 decembrie 2015.  

  Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil proiectul de lege,              
în forma prezentată, conform avizului nr. 4c-3/401 din 8 decembrie 2015.  

  Comisia pentru politică externă a avizat favorabil inițiativa legislativă, 
conform avizului nr. 4c-13/76 din 17 decembrie 2015.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 
Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, 
semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi 
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Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către România,               
la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus,               
în şedinţa din 2 februarie 2016.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 24 de membri ai 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au fost prezenţi la 
dezbateri  toţi deputaţii. 

Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Afacerilor Externe: domnul director general Ion Gâlea.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare               
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii 
Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la 
Bruxelles şi de către România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles,               
în forma prezentată de iniţiator. 

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