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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea 

Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a 
Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în 

calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al 
Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 

Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu  modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi 
a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în 
calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al 
Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, transmis cu adresa nr. PL-x 
352 din 1 septembrie 2009, înregistrată sub nr. 31/726 din 2 septembrie 2009.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege susmenţionat, în 
şedinţa din 8 septembrie 2009. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 731 din 29 iunie 2009. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu recomandarea ca la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci să se ţină cont de recomandarea Consiliului Legislativ. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                          PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                           Daniel BUDA                         Gabriel ANDRONACHE 
 
Consilier parlamentar 
    Iuliana Fuiorea 
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