
   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,   20 iunie 2007 
PL.X  472 

     
AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut 
între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 

februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea 
primei faze a proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi 

staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori" 

 
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 
pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 
februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului "Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de 
până la 50.000 de locuitori", trimis cu adresa nr. PL.x – 472 din 13 iunie 2007 şi 
înregistrat sub nr. 31/735 din 14.06.2007. 

 Camera Deputaţilor este  prima Cameră sesizată, conform 
prevederilor art. 75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (8) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  20.06.2007. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive la proiectul de lege, precum şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ cu nr. 575 din 5.05.2007. 
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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