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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României şi 
Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti,                               
la 20 martie 2013, transmis, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 138 din                             
11 aprilie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/104 din 12 aprilie 2016,                               
Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 

 

Mihai TUDOSE 
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RAPORT  

asupra  
proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României  
şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei,  

semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013 
 
 

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 
cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al                  
Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013, transmis cu adresa                            
nr. PL-x 138 din 11 aprilie 2016, înregistrată sub  nr. 4c-1/104 din 12 aprilie 2016. 

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. 237 din 18 martie 2016,                                     
a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil                     
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-11/503 din 19 aprilie 2016.  

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr. 4c-3/157 din  19 aprilie 2016. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României                  
şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti,                           
la 20 martie 2013. În conformitate cu prevederile Acordului, cooperarea economică 
se dezvoltă prin promovarea activităţilor cu caracter economic, în special în 
domeniile agriculturii, silviculturii şi gospodăririi apelor, resurselor naturale, 
industriei miniere, metalurgiei, industriei chimice şi petrochimice, industriei 
farmaceutice, întreprinderilor mici şi mijlocii etc.  



 3 

Prevederile prezentului Acord se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor 
internaţionale care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 25 aprilie 2016.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 23 de membri ai 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au fost prezenţi                      
toţi deputaţii. 

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 cooperarea economică între 
Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei,                        
semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013, în forma prezentată de iniţiator. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.                                                                                                                                                                                       

           
 
 
 

       PRESEDINTE                                                             SECRETAR 

 

      Mihai TUDOSE                                                             Cornel ITU                                                                                       
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