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             Nr.23/237/2003 
 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de garanţie dintre României şi Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 4 aprilie 2003, aferent 

împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A., transmis cu adresa         

nr.P.L.-x735 din 10 decembrie 2003, înregistrat sub nr.23/237/2003. 

  În raport de conţinutul şi obiectul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

        
 
 

 
 

p.PREŞEDINTE, 
 

Ioan Bivolaru 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre 

României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
 semnat la Bucureşti, la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat 

de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A.  

 
 

 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre 
României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  semnat la 
Bucureşti, la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Companiei Naţionale de Căi Ferate 
"C.F.R." S.A., transmis cu adresa nr.P.L.-x 735 din 10 decembrie 2003, înregistrat 
sub nr.23/237/2003. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu 
adresa nr.1599/18 noiembrie 2003. 

În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 
10.12.2003. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 25 
membri ai comisiei. 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, ca acest act normativ să fie supus spre dezbatere şi adoptare în plenul 
Camerei Deputaţilor în forma prezentată. 
     

 
p.PREŞEDINTE, 

 
Ioan Bivolaru 

 
 
Expert, 
Daniel Bădina 
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