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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/ 342 /14.09.2004 
   

 
A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip 
preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la 

Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru al României şi a Băncii Naţionale a 
României din 22 iunie 2004, şi Decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar 

Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare 
pentru perioada 2004-2006 precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu 
modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul 
de Lege pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru al României şi 
a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004, şi Decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar 
Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 
2004-2006 precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 
sesizată, trimis cu adresa nr.PLx 519/08.09.2004 . 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 14 septembrie 2004. 
 Proiectul de lege vizează ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România 
şi Fondul Monetar Internaţional, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru 
perioada 2004-2006 precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât în unanimitate ca proiectul de Lege pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv 
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin 
Scrisoarea Primului Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004, şi 
Decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului 
de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006 precum şi a Memorandumului tehnic de 
înţelegere, să fie avizat în forma prezentată. 
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