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                                                             Nr.4c-3/89/2020 
 

 

 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

    

  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, 

semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018, transmis cu adresa nr.P.L.x.93 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 privind protecția 

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

parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 

octombrie 2018 

 

 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 privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre 

ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la 

Bruxelles, la 19 octombrie 2018, transmis cu adresa nr.P.L.x.93 din 9 martie 2020, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/89 din 10 martie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.31/21.01.2020, avizează favorabil proiectul de 

lege.  

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea Acordului privind protecţia 

investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 

Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018. 

Investitorii din România şi investiţiile acestora în Singapore vor beneficia de un 

tratament corect şi echitabil şi nu vor face obicetul discriminării în comparaţie cu 
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investiţiile din Singapore realizate în situaţii similare. În acelaşi timp, IPA protejează 

investitorii din România şi investiţiile acestora în Singapore împotriva exproprierii, cu 

excepţia cazului în care exproprierea este efectuată în scopuri publice, cu respectarea 

garanţiilor procedurale, pe o bază nediscriminatorie şi cu plata promptă a unei 

compensaţii adecvate şi efective, corespunzătoare valorii de piaţă juste a investiţiei 

expropriate. De asemenea, va oferi investitorilor posibilitatea utilizării unui mecanism 

modern şi reformat de soluţionare a litigiilor privind investiţiile. Acordul instituie un 

mecanism de reglementare a diferendelor permanent, internaţional şi independent, 

constând într-un tribunal de primă instanţă şi o curte de apel permanente în cadrul 

cărora procedurile de soluţionare a litigiilor se vor derula în mod transparent şi 

imparţial. 

 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 

privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale 

acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, 

la 19 octombrie 2018, 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 

 

   

 

 
Șef birou, Cristina Neicu 


