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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/429/10.09.2009 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  pentru ratificarea 
Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii 
(BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii 
pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din Africa, 
Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului 
privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană 
de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor 
Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la 
Luxemburg, 21 octombrie 2008, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu 
adresa Biroului Permanent nr.PL.x 364  din  1 septembrie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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Parlamentul  României 

 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/4298/10.09.2009 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege  pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între Statele 
membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi 

acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din 
Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi 

Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat 
între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de 
plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene 

de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 
 
 
Cu adresa nr. PLx 364 din 1 septembrie 2009, Biroul Permanent conform 

art.95  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 Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană 
de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană 
de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din 
Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a 
Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca 
Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul 
Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de 
România la Luxemburg, 21 octombrie 2008. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  ratificarea, pe de o 
parte, a Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de 
Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de 
Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului din Africa, 
Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări şi, pe de altă parte, a 
Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele Membre ale UE şi 
Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul 
Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii. 
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La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei 
pentru politică externă şi Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Senatului . 

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

La lucrările comisiei au participat  29 deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
comisiei. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Iordache 
Graţiela – secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 In urma dezbaterii proiectului de Lege  pentru ratificarea Acordului de 

garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind 
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru 
proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi 
Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind 
administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de 
Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor 
Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 
21 octombrie 2008, în şedinţa din data de 09 septembrie 2009, comisia propune spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma 
prezentată de Guvern. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 
 

            Consilier parlamentar 
     Ene Giorgiana 
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