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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  9.10.2007 
Nr. PL.-x 639 

 
AVIZ 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 

aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile 
de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană 

referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la 
Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare 
pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind 
măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a 

unor astfel de evenimente, la Programul naţional PHARE 2005 - 
Subprogramul 6 - Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru 

beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a 
României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi 

Ucraina 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2007 pentru 
reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea 
programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul 
naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin 
comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la 
programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, 
Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina, trimisă cu adresa nr. PL.-x 639 din 2 
octombrie 2007, înregistrată  sub nr.31/1041 din 3 octombrie 2007. 
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În conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 
de lege în şedinţa din 26 septembrie 2007. 

 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, în şedinţa din 9 octombrie 2007, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul favorabil cu 
observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ nr.1139/27.08.2007. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă  a  Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de 
finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare 
la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 
pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, la 
Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare 
a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, 
la Programul naţional PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe şi agenţii 
comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de 
cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi 
Muntenegru, Moldova şi Ucraina. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
  Sergiu ANDON                                   George BĂEŞU 
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