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AVIZ 

asupra proiectului de lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a Acordurilor de 
protejare şi promovare a investiţiilor încheiate de către România cu statele 

membre ale Uniunii Europene 
 PL-x nr. 322/2016 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu  proiectul de lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a Acordurilor de 
protejare şi promovare a investiţiilor încheiate de către România cu statele 
membre ale Uniunii Europene - PL-x nr. 322/2016.  

 
Prin obiectul său de reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin (1) din Constituţia 
României, prima cameră sesizată este Camera Deputaţilor.  
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 761 din 03.08.2016, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observaţia privind respectarea obligaţiei anexării unor documente 
explicative la Nota de fundamentare şi cu aprecierea că este necesară evaluarea 
impactului juridic şi economico-financiar al proiectului de act normativ, precum şi cu 
o serie de observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  20  septembrie  2016. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se 
referă la tratate încheiate de România cu State membre ale Uniunii Europene. 
 
 În urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a constatat că motivul 
iniţierii actului normativ este procedura de infringement declanşată în date de 18 iunie 
2015 de Comisia Europeană faţă de România, ca urmare a constatării valabilităţii în 
România a 22 de acorduri bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor încheiate cu Statele membre ale Uniunii Europene, încheiate înainte de 
extinderea Uniunii, acorduri depăşite în condiţiile pieţei unice iar cel cu regatul 
Suediei a produs efecte ce vin în contradicţie cu legislaţia Uniunii. 

Comisia pentru afaceri europene achiesează la observaţiile şi recomandările 
Consililui Legislativ. 
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Comisia pentru afaceri europene consideră ca justificată şi oportună 

înlăturarea existenţei concomitente a două cadre legislative diferite privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, în sensul de fi păstrat în vigoare 
doar cel referitor la piaţa unică, stabilit prin tratatele Uniunii şi recomandă 
identificarea de către comisia sesizată cu raport a celor mai potrivite căi legale şi 
contractuale pentru a evita efectele clauzelor de supravieţuire a acordurilor ce fac 
obiectul actului normativ şi problemele legate de eventuala antrenare a răspunderii 
României în cazul denunţării unilaterale.    

  
Ca urmare a celor constatate, Comisia pentru afaceri europene avizează 

favorabil propunerea legislativă. 
 
  

* 
* * 

 
 Din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri 16 deputaţi. 
 
       În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ana BIRCHALL 
 

Secretar, 
 
 

Dorel Gheorghe CĂPRAR 
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