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          AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Acordului de garanţie între România şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 

2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă 
Someş" S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 

obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi 
urbane din Bazinul hidrografic Someş-Tisa" inclus în Programul "Dezvoltarea 

Infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), faza I" 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Acordului de garanţie între 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 
iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă 
Someş" S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din 
Bazinul hidrografic Someş-Tisa" inclus în Programul "Dezvoltarea Infrastructurii în oraşele 
mici şi mijlocii (SAMTID), faza I", trimis cu adresa nr. PL.X 106 din 1 martie 2006, 
înregistrată sub nr. 31/186 din 01. 03. 2006.  
 Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia 
a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 08 martie 2006. 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive la 
proiectul de lege şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr. 226 din 
10.02.2006.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului legislativ. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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