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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 08.02.2001
                     Nr. 29/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea
Protocolului adiţional nr.9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul
Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21
decembrie 1992.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele
transmise de:

- Comisia de politică externă;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                            Bucureşti, 08.02.2001
                                                                                                     Nr.29/XVIII/3

RAPORT

asupra proiectului de de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr.9,

semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central European de
Comerţ Liber (CEFTA), semnat l Cracovia la 21 decembrie 1992

Cu adresa nr.33 din 6 februarie 2001, Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor, în conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond, în procedură de urgenţă, Comisia pentru

industrii şi servicii, cu dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de Lege

menţionat mai sus, în şedinţa din data de 07.02.2001, având în vedere şi avizele

favorabile primite de la Comisia de politică externă, Comisia juridică, de

disciplină şi imunităţi şi Consiliul Legislativ, şi au hotărât avizarea favorabilă  şi

trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în forma

prezentată de Senat.

Protocolul Adiţional nr.9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000,

la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) aprobat prin Ordonanţa

de urgenţă nr.267/7.12.2000 conţine amendamentele care au fost convenite cu

ţările participante la cumulul pan-european (ţările membre UE, ţările asociate -

inclusiv ţările membre  CEFTA, ţările AELS şi Turcia) pentru anul 2001.
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 Acest Protocol modifică Protocolul nr.7 al Acordului CEFTA

referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare

administrativă.

Celelalte ţări membre CEFTA au aplicat prevederile acestui

Protocol de la 1 ianuarie 2001. Modificările aduse sunt similare cu cele

prevăzute în OUG nr.275/2000.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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