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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe și bănci 

 

                          Bucureşti, 14.05.2013 
                          Nr. 22/168 
                          PL-x 118/2013 

 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție între Statele membre ale 
Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care 
vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de 
investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din țările și teritoriile de 
peste mări, trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 118 din 7 mai 2013, 
înregistrată sub nr. 22/168 din 8 mai 2013, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 
sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Gheorghe Dragomir 
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finanțe și bănci 

 

                     Bucureşti,  14.05.2013 
                     Nr. 22/168 
                     PL-x 118/2013 

  
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de 
garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de 

Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, 

Caraibe și Pacific, și din țările și teritoriile de peste mări 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond,    
cu proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție 
între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții 
privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții 
pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din 
țările și teritoriile de peste mări, trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 118 
din 7 mai 2013, înregistrată sub nr. 22/168 din 8 mai 2013. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 139 din 11 martie 2013, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 
amendamentelor la Acordul de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și 
Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și 
Pacific, și din țările și teritoriile de peste mări 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 14 mai 2013. 
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Din totalul de 31 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

fost prezenţi la dezbateri 31 deputaţi. 
La dezbaterea acestui proiect de Lege a fost prezent, în calitate de invitat, 

domnul Dan Manolescu – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi , să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la 
Acordul de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de 
Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de 
Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din 
țările și teritoriile de peste mări, în forma prezentată de Guvern. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                                     
                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                Gheorghe DRAGOMIR                                       Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Daniel Mărăcineanu 
 
 
 
 


