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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 
Addendumului semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în 
valoare de 20 miliarde lei semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993 modificat prin 
Addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 2002, cu care 
comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  P.L.X 140 
din 25 aprilie 2005. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 

 
 
 
 
 

Administrator
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Addendumului  
semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre  

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor  
la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei semnat  
la Bucureşti la 1 septembrie 1993 modificat prin Addendumurile  

semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 2002 
 
 

 
Cu adresa nr. P.L.X 140 din 25 aprilie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare 
şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Addendumului semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004, la Acordul 
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe 
termen lung în valoare de 20 miliarde lei semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993 
modificat prin Addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 
2002. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea 

Addendumului semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în 
valoare de 20 miliarde lei semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993 modificat prin 
Addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 2002. 

Obiectul de reglementare al Addendumului semnat la 25 noiembrie 2004 îl 
constituie acordarea de către partea română a unei reeşalonări a obligaţiei de plată 
restantă a Republicii Moldova de cca. 9,4 milioane dolari SUA, pentru o perioada de 
15 ani cu o perioadă de graţie de 8 ani. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Ministerului Finanţelor 
Publice domnul Jakab Istvan – secretar de stat şi domnul Dinescu Marius – şef 
serviciu. 

La lucrările comisiei au participat  25  deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a  
Senatului. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru ratificarea Addendumului 
semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 
20 miliarde lei semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993 modificat prin 
Addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 2002, în şedinţa 
din data de 26 aprilie 2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea 
Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

             Expert parlamentar, 
             Ene Giorgiana 

        


