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                                                             Nr.4c-3/87/2020 
 

 

 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

    

  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană  și statele 

membre ale acesteia, pe de o parte, și state părți ale APE din SADC, pe de altă parte, 

semnat la Kasane, la 10 iunie 2016, transmis cu adresa nr.P.L.x.91 din 9 martie 2020,

  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.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic 

între Uniunea Europeană  și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și state 

părți ale APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 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 Economic între Uniunea Europeană  și statele membre ale 

acesteia, pe de o parte, și state părți ale APE din SADC, pe de altă parte, semnat la 

Kasane, la 10 iunie 2016, transmis cu adresa nr.P.L.x.91 din 9 martie 2020, înregistrat 

la comisie sub nr.4c-3/87 din 10 martie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.71/3.02.2020, avizează favorabil proiectul de 

lege.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de 

Parteneriat Economic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 

parte, şi state părţi la APE din SADC (Comunitatea de Dezvoltare Sud-Africană), pe 

de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016. Prin prevederile Acordului, statele 

Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia şi Swaziland vor beneficia de un regim de 

acces uniform pe piaţa UE, prin eliminarea taxelor vamale pentru toate categoriile de 

bunuri, cu excepţia armelor şi muniţiilor. În relaţia cu Africa de Sud va fi liberalizat 

comerţul cu bunuri pentru 98,7% din categoriile de bunuri. Obligaţiile privind accesul 

pe piaţă sunt de natură asimetrică, statele SADC putând să menţină taxe vamale pentru 

anumite categorii de produse. Cu privire la importurile de bunuri din UE, vor fi 
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eliminate taxele vamale pentru 86,2% din categoriile de bunuri pentru Africa de Sud, 

Botswana, Lesotho, Namibia şi Swaziland, în timp ce Mozambic va elimina taxele 

vamale pentru 74% din categoriile de bunuri importate din UE. Prevederile prezentului 

Acord completează pe fond dispoziţiile Acordului privind Comerţul, Dezvoltarea şi 

Cooperarea (ACDC), încheiat de UE cu Africa de Sud în anul 2000. Liberalizarea 

comerţului cu bunuri se va extinde şi asupra produselor agricole din UE precum grâu, 

orz, brânzeturi şi carne de porc. De asemenea, Acordul va veghea la protecţia a peste 

250 de indicaţii geografice europene şi peste 100 de indicaţii geografice ale statelor 

SADC. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința din 26 martie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 

Parteneriat Economic între Uniunea Europeană  și statele membre ale acesteia, pe 

de o parte, și state părți ale APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 

iunie 2016, în forma prezentată de iniţiator. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 22 deputați din totalul de 22 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.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,      SECRETAR 

                   IULIAN IANCU      GHERMAN DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


