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AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare 
între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă 

parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013 - PLx. 10 / 2014 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru afaceri europene  a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de 
Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 
aprilie 2013 – transmis cu adresa  PLx. 10 / 2014. 

 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima 
cameră sesizată. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 11 februarie  2014. 
 

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea unui acord semnat. Acordul extensiv conține atât 
aspecte economice cât și cetățenești, având ca obiectiv stabilirea unui cadru de cooperare în relațiile 
bilaterale dintre Uniuinea Europeană și Mongolia. Acordul stă la baza dezvoltării unor instrumente 
comerciale de interes reciproc. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării. În urma dezbaterilor, 

Comisia pentru afaceri europene  a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 
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