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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 07.02.2008 
                                                   Nr.23/391/2007 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 

ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate 

de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), transmis cu adresa nr. P.L.x. 

885 din 12 decembrie 2007. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, Senatul este Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 

 

Administrator
Original
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul 

de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, 

privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la 

Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OECD) 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, 

realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 

3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi 

depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OECD), transmis cu adresa nr. P.L.x. 885 din 12 decembrie 

2007 şi înregistrat la comisie cu nr.23/391 din 12 decembrie 2007. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr. P.L.x. 885 din 

29 ianuarie 2008, şi Comisia pentru politică externă, cu avizul nr. P.L.x. 885 din 13 

decembrie 2007, au avizat favorabil proiectul de lege. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1407 din 15 octombrie 2007, a avizat 

favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. 

  Prin acest proiect de lege se propune ratificarea Acordului, prin schimb 

de scrisori, privind participarea României la Comitetul Oţelului din cadrul OECD, ca 

membru cu drepturi depline, având în vedere că din anul 1993, România este 
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membru cu statul de observator la acest Comitet, în vederea promovării unui 

segment industrial românesc cu mare pondere în economie, respectiv a sectorului 

siderurgic. 

  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 05 februarie 2008. 

  La lucrările comisiei a participat, ca invitat din partea Ministerului 

Economiei şi Finanţelor, domnul Ion Capotă – director. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 

ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de 

membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 21 de 

membri ai comisiei. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, Senatul este Cameră decizională. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                            Aurelia Vasile 
 
   
 
 
 
Expert parlamentar, 
Isabela Robe 


