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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a 

Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 

Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie , și a protocolului aditional la 
acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol 

aditional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 
2011 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, 

pentru dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, prin adresa nr. Pl.x 64 din 24 februarie 

2014, cu proiectul de Lege pentru privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului 

dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului 

de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 

100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 

aprilie , și a protocolului aditional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a 

celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la 

Chișinău la 16 august 2011. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de Lege 

mai sus menţionat în şedinţa din 11 martie 2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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