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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 22.02.2012 

                                                         Nr.23/450/2011 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană şi Statele 

Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, 

semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010, transmis cu adresa nr.P.L.x 781 din 22 

decembrie 2011 şi înregistrată sub nr.23/450 din 22 decembrie 2011. 

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

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

      

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Alin Silviu Trăşculescu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 22.02.2012 
                                                         Nr.23/450/2011 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Liber Schimb 
între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi 

Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Liber 
Schimb între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, 
şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010, 
transmis cu adresa nr.P.L.x 781 din 22 decembrie 2011 şi înregistrată sub 
nr.23/450 din 22 decembrie 2011. 
  Consiliul Legislativ, cu adresa nr.1140/3/31.10.2011, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr.P.L.x 
781/2011 din 23 ianuarie 2012, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea 
Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană şi Statele sale Membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles, la 6 octombrie 2010. 
Principalele beneficii ale aplicării acestui acord sunt: 
  Având în vedere nivelul ridicat al taxelor vamale de import 
practicate de Republica Coreea, eliminarea în timp a taxelor vamale la importul 
produselor comunitare. 
  Pentru prima dată într-un Acord de Comerţ Liber se convin 
discipline clare şi solide pentru înlăturarea barierelor netarifare din calea 
comerţului, inclusiv prin acceptarea de către Republica Coreea a echivalenţei 
normelor Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa pentru domeniul 
autovehiculelor. 
  Deschiderea Pieţei serviciilor pentru exporturile europene. 
  O mai mare protecţie pentru produsele acoperite de „indicaţii 
geografice” inclusiv pentru vinurile româneşti. 
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O mai mare apropiere a legislaţiei coreene pentru domeniul 
regulilor, drepturilor de proprietate intelectuală, transparenţă de cele comunitare. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul 
de lege în şedinţa din 21 februarie 2012 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege în forma 
prezentată de iniţiator.  

Proiectul de lege a fost adoptat cu votul a 16 deputaţi din totalul de 
30 membri ai comisiei, 6 deputaţi fiind în protest parlamentar iar 8 deputaţi fiind 
absenţi. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri.   
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă 
este Senatul. 

 
 
 
 
 

               VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 
             Alin Silviu Trăşculescu                                  Mircea Marin 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 


