
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

L E G E 

 

 pentru ratificarea Acordului de garanţie între Statele membre ale 

Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile 

care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru 

proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările 

şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate 

între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii 

care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului 

de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către 

Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din 

Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, 

semnate de România, la 1 iulie 2015, la Bucureşti 

 

 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de garanţie între Statele membre ale 
Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile 
care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru 
proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din 
Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnat la 1 iulie 2015, la Bucureşti. 
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Art. 2. - Cu ocazia semnării, România declară că, având în vedere 
prevederile art. 15 din Constituţia României, acesteia nu i se va aplica 
prevederea „şi va intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2014” din  art. 11  al 

Acordului de garanţie. Obligaţiile României cu privire la Acordul de 
garanţie vor avea efect doar cu privire la împrumuturile, aşa cum sunt 
definite în Acordul de garanţie, acordate după semnarea Acordului de 
garanţie. 
 

Art. 3. - Se ratifică Acordul de gestionare arierate între Statele 
membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care 
reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de 
Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din Africa, 
Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnat 
la 1 iulie 2015, la Bucureşti. 

 
Art. 4. - Cu ocazia semnării, România declară că, având în vedere 

prevederile art. 15 din Constituţia României, acesteia nu i se va aplica 
prevederea „şi va intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2014” din art. 11 al 
Acordului de gestionare arierate. Obligaţiile României cu privire la Acordul 
de gestionare arierate vor avea efect doar cu privire la împrumuturile, aşa 
cum sunt definite în Acordul de gestionare arierate, acordate după semnarea 
Acordului de gestionare arierate. 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 10 mai 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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