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                                                                AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de 

subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit"Conductă de 
interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul 

de transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica 
Moldova pe direcția Iași(România)-Ungheni(Republica Moldova) ", semnat la 

Chișinău, la 11 iunie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de 
subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit"Conductă de interconectare a Sistemului 
Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de transport Gaze din România cu Sistemul de 
Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași(România)-Ungheni(Republica Moldova) ", 
semnat la Chișinău, la 11 iunie 2013, trimis cu adresa nr. PL-x 312 din 30 septembrie 2013, 
înregistrată sub nr. 4c-2/429 din 01 octombrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  08 octombrie 2013. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis cu adresa nr. 999 din 24 septembrie 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a actului normativ. 

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