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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului Adiţional la Acordul

European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile
Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine cont de

aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii
Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii

Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană,
semnat la Bruxelles la 4 mai 2005

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz,
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului
Adiţional la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o
parte, şi Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte,
pentru a ţine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii
Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii
Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea
Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005, transmis cu adresa nr. P.L.X 240 din
20 iunie 2005, înregistrată sub nr. 23/975 din 20 iunie 2005.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 21 iunie
2005.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să

avizeze favorabil proiectul de lege în forma prezentată de iniţiator.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţiei României,

republicată şi cele ale art.86 alin.2 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
competenţa decizională în cazul acestui proiect de lege aparţine Senatului.

                     PREŞEDINTE,                                          SECRETAR,

                  Dan Ioan Popescu                                       Aurelia Vasile

Consilier,
Viorela Gondoş
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