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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 București, 22.11.2017 

                                                  Nr.4c-3/548/2017 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între 

Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă 

parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

444 din 13 noiembrie 2017. 

  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 Economic și 

Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 

30 octombrie 2016 

 
 

  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 Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) 

între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de 

altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016, transmis cu adresa 

nr.P.L.x. 444 din 13 noiembrie 2017, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/548 din 

14 noiembrie 2017. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.871/16.10.2017, avizează 

favorabil proiectul de lege. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor noi 

oportunități comerciale și de investiții între Uniunea Europeană și Canada, în 

principal îmbunătățirea accesului pe piață al bunurilor și serviciilor. Acordul 

urmărește mai multe obiective: de a scădea tarifele vamale și de a elimina alte 

obstacole la comerț între UE și Canada, de a menține strandardele înalte ale UE 

în materie de siguranță alimentară, drepturile lucrătorilor și protecția mediului, 
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respectarea principiilor democratice și transparenței instituționale, reprezentând 

un nou standard pentru viitoarele acorduri de comerț la nivel global. 

  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 Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între 

Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă 

parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016, cu următoarea precizare: 

datorită unor erori materiale, inițiatorul a prezentat paginile 158, 176 și 216 

ale textului Acordului care înlocuiesc paginile corespunzătoare din forma 

înregistrată. 

  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului Afacerilor Externe doamna Cornelia Zeineddine – atașat și domnul 

Emilian Morar – consilier 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 20  

deputați membri ai comisiei. 

  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                                   Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


