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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 10.10.2017 
                                                      Nr.4c-3/440/2017 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia 

pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate 

la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017, transmis cu adresa nr. P.L.x 

304 din 3 octombrie 2017. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera 

decizională pentru acest proiect de lege este Senatul. 

      

 
PREŞEDINTE, 

Iulian IANCU 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 10.10.2017 
            Nr. 4c-3/440/2017 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind 
participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie 
Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 
Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la 
Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de 
scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017 , transmis cu 
adresa nr. P.L.x 304 din 4 septembrie 2017, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/440 
din 4 octombrie 2017. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.757 din 
22.09.2017 cu unele observaţii şi propuneri. 
 Proiectul de lege care ca obiect ratificarea schimbului de scrisor semnate de 
Prim-ministrul al Guvernului României la 31 mai 2017 la București  și de 
Secretarul-General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică la 
30 mai 2017 la paris privind participarea României, în calitate de stat membru, la 
Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de 
Lege în şedinţa din 10.10.2017.  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, 
din totalul de 19 membri ai comisiei. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi 

să propună Plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la 
Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de 
scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017 în forma 
propusă de Guvern.   
 Prin conţinut şi obiectul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera 
decizională pentru acest proiect de lege este Senatul. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

                        Iulian IANCU                                        Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Lucian Cumpătă 
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