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Către, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 

Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de 

împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 

producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la 
Bucureşti la 26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 

privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a 

riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de 

Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 

pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea amendamentului 
convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 
iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la 
Bucureşti la 26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a 
 
 
 
 

Administrator
Original



Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de implementare a 
Facilităţii Globale de Mediu privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la 
Bucureşti la 26 mai 2004, transmis cu adresa nr.PL.-x 557  din 10 septembrie 2007 şi 
înregistrat sub nr.24/406/11.09.2007. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1152/03.09.2007, a avizat favorabil proiectul de 
lege sus menţionat. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea 
semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între 
Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la 
Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 
mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 privind ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă 
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de 
Mediu privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 
mai 2004  în şedinţa din 25 septembrie 2007.  

Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege sus menţionat. 

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

          VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
 
                 Dr. Valeriu TABĂRĂ                                           Vasile MOCANU 
 
 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghe Adrian Goţa 
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