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Către,   
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și 
Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de 

dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, 
semnat la Roma la 10 mai 1999 

(PLx. 753/2018) 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2018 privind 
modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin 
Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă 
privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 
milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 trimis cu adresa nr. PLx. 753 din 
19 decembrie 2018  şi înregistrat sub nr.4c-5/782/20.12.2018. 
 Potrivit prevederilor art.76 alin (2)  din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  
modificările și completările ulterioare , Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1074/13.11.2018, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță cu observaţii şi propuneri. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură a dezbătut  
proiectul de lege mai sus menționat în şedinţa din 28.01.2019. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi,  
avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menţionat. 

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

 
        PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
Alexandru STĂNESCU                        Dan CIOCAN 

 
 
 
Consilier, dr. Gabriela  Amalia Ciurea       
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