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București, 26.06.2019 
                                                  Nr.4c-3/214/2019 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de pentru ratificarea 

Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale 

membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, 

la 19 octombrie 2018, transmis cu adresa nr. P.L.x. 261 din 5 iunie 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră 

sesizată. 

      

 

PREȘEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 
 
 

 

simona.tarzioru
comisii
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi 

cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 

2018 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi 
statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat 
la Bruxelles, la 19 octombrie 2018, transmis cu adresa nr.P.L.x. 261 din 5 iunie 
2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/214 din 6 iunie 2019. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.325/23.04.2019, avizează favorabil 
proiectul de lege. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, în ședința din data de 12 iunie 2019, a avizat favorabil proiectul de Lege. 
 Comisia pentru politică externă, în ședința din data de 12 iunie 2019, a 
avizat favorabil proiectul de Lege. 
 Proiectul de lege ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de 
parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o 
parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 
octombrie 2018. Acordul va înlocui cadrul juridic actual reprezentat de Acordul de 
cooperare din 1980 dintre Comunitatea Economică Europeană şi ţările membre ale 
Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est. Acordul este conceput pe trei piloni: 
politica externă şi de securitate, politica comercială comună, precum şi cooperarea 
tehnică pentru dezvoltare. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 21 noiembrie 2017 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi 
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statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles, cu următoarea precizare: datorită unor erori materiale, 
inițiatorul a prezentat paginile EU/SG/ro 4 EU/SG/ro 5 ale textului Protocolului 
care înlocuiesc paginile corespunzătoare din forma înregistrată. 
 La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 19 deputați 
membri ai comisiei. 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe doamna Grigore Magdalena Maria, secretar de 
stat. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră 
sesizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE,      SECRETAR, 

 
       IULIAN IANCU     ADNAGI SLAVOLIUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


