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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Economic $i Comercial Cuprinzator 

(CETA) intre Canada, pe de o parte, §i Uniunea Europeana $i statele sale membre, pe de alta parte,
semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

(adoptat de Camera Deputatilor)
L28/2018

In temeiul articoiului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, in §edinla din data de 29 mai 2019, plenul Senatului a hotarat trimiterea catre Comisia 

economica, industrii servicii a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Economic §i Comercial 

Cuprinzator (CETA) intre Canada, pe de o parte, §i Uniunea Europeana ^i statele sale membre, pe de 

alta parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 (L28/2018), in vederea reexaminarii §i intocmirii 
unui raport suplimentar.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputafilor in §edinfa din 20 decembrie 2017.
Dezbaterile au fost reluate in §edinta de comisie din data de 14 iulie, desf^urata la sediul 

Senatului §i prin mijloace electronice, in prezenta majoritatii senatorilor.
Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Acordului Economic §i Comercial Cuprinzator (CETA) 

intre Canada, pe de o parte, |i Uniunea Europeana §i statele sale membre, pe de alta parte, semnat la 

Bruxelles la 30 octombrie 2016.
Documentul este un acord bilateral de tip mixt (partea “europeana” fiind alcatuita din statele 

membre impreuna cu Uniunea), avand ca obiectiv central noi oportunitafi comerciale §i de investitii intre 

Uniunea Europeana §i Canada, in principal prin imbunatafirea accesului pe piaja al bunurilor §i serviciilor. 
Acordul CETA urmare§te mai multe obiective: de a scadea tarifele vamale §i de a elimina alte obstacole la 

corner! intre UE §i Canada; de a mentine standardele inalte ale UE in materie de siguranta alimentara, 
drepturile lucratorilor §i protectia mediului; respectarea principiilor democratice §i transparenfei 
institutionale, reprezentand un nou standard pentru viitoarele acorduri de comert la nivel global.
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La data intrarii in vigoare a CETA vor ie§i din vigoare tratatele bilaterale de investitii intre statele 

membre §i Canada, inclusiv Acordul dintre Guvemul Rom^iei §i Guvemul Canadei pentru promovarea 

§i protec^ia reciproca a investi^iilor, incheiat la Bucure§ti la 8 mai 2009. Pana la intrarea in vigoare, o 

parte substan^iala a Acordului se va aplica provizoriu.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil.
Comisia pentru politica externa, Comisia pentru dezvoltare regionala, administrarea activelor 

statului §i privatizare §i Comisia pentru dezvoltare §i strategie economica au transmis avize favorabile.
Membrii comisiei au analizat proiectul de lege §i avizele primite §i au hotarat, in unanimitatea de 

voturi a membrilor prezenli, sa adopte raport suplimentar de admitere, fara amendamente.
Comisia economica, industrii §i servicii supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, 

raportul de admitere §i proiectul de lege in forma adoptata de Camera Deputatilor.
Prezentul raport suplimentar inlocuie§te raportul initial depus de Comisia economica, industrii §i 

servicii cu nr. XX/223/27.02.2018.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare §i 
urmeaza sa fie adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92, alin.(8), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este Camera 

decizionala.
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