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RAPORT 

la proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă pane, semnat la 17 

julie 2018, la Tokyo 

(adoptat de Camera Deputa4ilor) 

L501/2019 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completărjle ulterioare, Comisia economică, industrii şi servicii prin adresa 
nr.L501/2019, a fost sesizată de către Biroul Permanent at Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului asupra pro iectului de lege pen tru ratificarea Acordului de parteneriat strategic 
dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, 
semnat la 17 julie 2018, la Tokyo, inipat de Guvernul României. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputa(ilor, în caljtate de primă Cameră sesizată, 
în şedin(a din data de 11 septembrie 2019. 

Dezbaterile au avut loc în şedinta comisiei din data de 08 octombrie 2019, în prezen(a 
majorită(ii membrilor săi. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, la dezbateri au participat reprezentan(i din partea Ministerului Afacerilor 
Exteme. 

Proiectul de lege are ca object de reglementare ratificarea Acordului de parteneriat strategic 
dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat 
la 17 julie 2018, la Tokyo. 

Acordul de parteneriat strategic reprezintă primul acord-cadru bilateral încheiat vreodată 
între Uniunea Europeană şi Japonia. 
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Acordul consolidează într-o mare măsură parteneriatul global prin promovarea cooperării 

politice şi sectoriale şi a acliunilor comune privind chestiunile de interes comun, inclusiv în 

legătură cu provocările de la nivel regional şi mondial. Acest acord va oferi o bază juridică pentru 
îmbunătălirea cooperării bilaterale, precum şi a cooperării în cadrul organizaliilor şi forurilor 

internalionale şi regionale. 

Cooperarea între cele două părli este structurată pe doi piloni: dialog politic, cooperare în 
domeniul politicii externe şi de securitate şi cooperare tehnică pentru dezvoltare. 

Acordul nu completează pe fond obligaliile internalionale cc revin părlilor, dar instituie 
obligalii de diligenlă în vederea obiectivelor comune prin coordonare, consultare, schimb de 
informalii. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităli şi validări, Comisia pentru politică extemă 
şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităli au transmis avize 

favorabile. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

Membrii Comisiei economice, industrii şi servicii au analizat proiectul de lege şi avizele 
primite şi au hotărât în unanimitate de voturi să adopte raport de admitere, fără amendamente. 

Fală de cele prezentate, Comisia economică, industrii şi servicii supune Plenului Senatului 

spre dezbatere şi adoptare, raportul de admitere şi proiectul de lege. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare şi urrnează să fie adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitulia 
României. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constitulia României şi ale art.92, alin.(8), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este 

Cameră decizională. 

SECRETAR, 

Sen at, an el : AMFIR Senator Silvia DINICĂ 
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