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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului de garanţie între Statele membre ale Uniunii Europene şi 
Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi 
aprobate de Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din 
Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, 
precum şi a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii 
Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de 
plată şi rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile 
care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii din Statele 
din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, 
semnate de România, la 1 iulie 2015, la Bucureşti, trimis spre dezbatere în fond 
cu adresa nr. PLx.179 din 20 aprilie 2016, Camera Deputaţilor fiind Prima Camera 
sesizata.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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Viorel ŞTEFAN 
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            Plx 179/2016 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie între 
Statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind 
împrumuturile care urmează a fi aprobate de Banca Europeană de Investiţii 
pentru proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din 
Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate 
între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii 
care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de 
Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din 
Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la 
Bucureşti. 
 
            În conformitate cu prevederile art. 95 si 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond in procedura de urgenta, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de garanţie între Statele membre ale Uniunii Europene şi Banca 
Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi aprobate de 
Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a 
Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene şi 
Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi 
rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care 
urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, 
semnate de România, la 1 iulie 2015, la Bucureşti. 
 
      Conform  prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Prima Camera sesizata. 

      

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 26.04.2016  
Nr. 4c-2/284 



 3 

     Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. 
 

          Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
ratificarea Acordului de garanţie între Statele membre ale Uniunii Europene şi 
Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de 
către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a 
Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca 
Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în 
cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de 
către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate 
de România, la 1 iulie 2015, la Bucureşti. 

     În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 26 aprilie 2016. 

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 32 deputaţi. 

 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
 

      În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de garanţie între Statele membre ale Uniunii Europene şi Banca 
Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi aprobate de 
Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a 
Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene şi 
Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi 
rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care 
urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, 
semnate de România, la 1 iulie 2015, la Bucureşti, in forma prezentata de Guvern. 

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

PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
Maria-Andreea PAUL 

    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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