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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 
Amendamentului nr.1 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 
2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de Finanţare între România şi 
Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru 
finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 
8 martie 2002, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr.PL. x. 113  din 12 martie 2008. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Aurel Gubandru 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin 
scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007,  

la Contractul de Finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi 
Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare  

a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 

 
 
Cu adresa nr.PL.x. 113 din 12 martie 2008, Biroul Permanent conform art. 

95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură 
de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin 
scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la 
Contractul de Finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi 
Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a 
drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, cu 
observaţii şi propuneri, trimis cu adresa nr.162/15.02.2008  

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  aprobarea 
Amendamentului nr.1, care a fost convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg, la 
27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de Finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor 
(în prezent Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
S.A.), pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la 
Bucureşti la 8 martie 2002. 

Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în proiectul de lege va fi realizată 
de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 53 
şi 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor doamna Ioana Popescu, consilier din 
partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat  23  deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Senatului. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului 
nr.1 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti 
la 12 iulie 2007, la Contractul de Finanţare între România şi Banca Europeană de 
Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de 
reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, în 
şedinţa din data de 9 aprilie 2008, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma prezentată de 
Guvern.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 

 
 
 
 

Expert parlamentar: 
Ghiorghiu Luminiţa 
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