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 R A P O R T  
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind  

adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o  
asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi  

statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare 
rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii reciproce în domeniul 

comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, 
anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o  

parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 

 
 
   

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor 
comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o 
parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 
pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii 
reciproce în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 
decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, 
pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, transmis cu adresa nr.124 din 24 
februarie 2003. La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege sus menţionat are ca obiect ratificarea Protocolului 
Adiţional, anexă la Acordul European, în domeniul comerţului cu produse agricole 
de bază dintre România şi Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 20 
decembrie 2002. 
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Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea 

aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, 
pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi 
concesii reciproce în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles 
la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între 
România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, 
pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 face parte din categoria 
legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 72 din Constituţie. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi, membri ai 
comisiei. 

Raportul  Comisiei a fost adoptat în unanimitate în şedinţa din 25 februarie 
2003. 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat  în şedinţa din 20 februarie 2003. 

 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
 
               Ioan BÂLDEA                            Alexandru PEREŞ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier  

   Anton Păştinaru 
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