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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 

 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 
 

 

                  Bucureşti, 26.03.2020 

                                                             Nr.4c-3/88/2020 
 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

    

  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Vietnam, pe de altă parte, 

semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019, transmis cu adresa nr.P.L.x.92 din 9 martie 2020,

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția 

investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o 

parte, și Republica Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre 

ale acesteia, pe de o parte, și Republica Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, 

la 30 iunie 2019 transmis cu adresa nr.P.L.x.92 din 9 martie 2020, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/88 din 10 martie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.30/21.01.2020, avizează favorabil proiectul de 

lege.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului privind 

protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 

parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 

2019. Accesul investitorilor din UE pe piaţa vietnameză va fi facilitat prin aplicarea 

Acordului de Comerţ Liber (ACL) UE-Vietnam, îmbunătăţind substanţial accesul 

companiilor europene într-o serie de domenii precum serviciile profesionale, de mediu, 

de poştă şi curierat, bancare şi de asigurări, transport maritim, producţie de alimente şi 

băuturi, fertilizanţi, cauciuc, plastic, ceramică, materiale de construcţii etc. În plus, 
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Vietnam s-a angajat ca, dacă în viitor va acorda un tratament mai favorabil 

investitorilor dintr-un stat terţ, să acorde automat acest tratament şi investitorilor 

europeni. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința din 26 martie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale 

acesteia, pe de o parte, și Republica Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 

30 iunie 2019, în forma prezentată de iniţiator. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 22 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,      SECRETAR, 

                   IULIAN IANCU      GHERMAN DUMITRU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


