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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 București, 28.02.2018 

                                                  Nr.4c-3/55/2018 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană 

şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, 

semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles, transmis cu adresa nr. P.L.x. 28 din 

19 februarie 2018. 

 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 dialog politic şi 
de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o 

parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la 
Bruxelles 

 
 

 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 dialog politic şi de cooperare între 
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe 
de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 28 din 19 februarie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/55 din 20 
februarie 2018. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1114/18.12.2017, avizează favorabil 
proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de 
dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe 
de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la 
Bruxelles. Acordul defineşte principiile şi obiectivele dialogului Uniunea 
Europeană - Cuba, urmărindu-se îmbunătăţirea dialogului politic, a cooperării şi 
dezvoltarea unor acţiuni comune în sferă multilaterală. Acordul este conceput pe 
trei piloni: dialogul politic, cooperarea şi dialogul privind politicile sectoriale, 
comerţul şi cooperarea comercială. În zona dialogului politic, dispoziţiile 
relevante acoperă mai multe domenii de politică, inclusiv drepturile omului, 
armele de calibru mic şi armamentul uşor, dezarmarea şi neproliferarea armelor 
de distrugere în masă, terorismul, infracţiunile grave de interes internaţional, 
măsurile coercitive unilaterale, combaterea producţiei, traficului şi consumului 
de droguri ilicite, combaterea discriminării rasiale, xenofobiei şi a intoleranţei 
asociate acestora. Dispoziţiile din zona cooperării şi dialogului privind politicile 
sectoriale acoperă diverse domenii de cooperare viitoare, referindu-se la aspecte 
politice şi juridice, aspecte sociale, de mediu, economice şi de cooperare, 
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inclusiv la nivel subnațional. Zona comerţului şi cooperării comerciale codifică 
baza convenţională pentru schimburile comerciale Uniunea Europeană-Cuba, 
incluzând dispoziţii privind reglementările vamale, comerţul sustenabil şi 
investiţiile, facilitarea comerţului şi cooperarea în domenii precum barierele 
tehnice în calea comerţului şi standardele de comerţ. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de 
lege în ședința din 27 februarie 2018 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană 
şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, 
semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles. 
 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Pietro 
Pavoni, consilier din partea Ministerului Afacerilor Externe. 
 La lucrările comisiei au fost prezenți 16 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          MÎNZATU ROXANA 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

Șef birou, Cristina Neicu 


