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  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege 
pentru ratificarea Acordului între România şi Comunitatea Europeană instituind 
anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului 
combinat, semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001, primit cu adresa nr.661 din 26 
noiembrie 2001. 
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele transmise 
de: 

- Consiliul Legislativ; 
- Comisia pentru politică externă. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 
   
   
 
 
 
  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 
                      István Antal                                              Aurelia Vasile           
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul 

rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat,  
semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru 
avizare şi dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între România şi Comunitatea Europeană instituind 
anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului 
combinat, semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001, trimis cu adresa nr.661/2001. 
  Proiectul de lege are drept scop reglementarea transportului rutier 
internaţional de mărfuri care tranzitează teritoriul României şi al statelor membre 
ale Comunităţii Europene, îmbunătăţirea condiţiilor şi simplificarea 
formalităţilor pentru transportul combinat, stabilind un cadru juridic de 
cooperare cu ţările membre şi asociate la Comunitatea Europeană în vederea 
armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 28 noiembrie 2001 şi a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma prezentată. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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