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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi 

statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 

iulie 2018, la Tokyo, transmis cu adresa nr. P.L.x. 271 din 11 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 
strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 

Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo 
 

  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 strategic dintre Uniunea 

Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, 

semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo, transmis cu adresa nr.P.L.x. 271 din 11 iunie 

2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/222 din 11 iunie 2019. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.406/21.05.2019, avizează 

favorabil proiectul de lege. 

  Comisia pentru politică externă, în şedinţa din 12 iunie 2019, a 

avizat favorabil proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi. 

  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, în şedinţa din 19 iunie 2019, a avizat favorabil proiectul de Lege, cu 

majoritate de voturi.    

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea 

Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale 

membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la 

Tokyo. Acordul reflectă un angajament de cooperare structurală, în baza 

valorilor comune ale celor două părţi, fiind conceput pe doi piloni: dialog 
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politic, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate şi, respectiv, 

cooperarea tehnică pentru dezvoltare. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul 

de lege în ședința din 25 iunie 2019 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi 

statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 

iulie 2018, la Tokyo. 

  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Afacerilor Externe doamna Maria Magdalena Grigore - secretar de 

stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 19  

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                                   Adnagi Slavoliub 
 
   
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


