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Vă înaintăm, alăturat, raportul 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, trimis spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, cu adresa nr. PLx.64 din 24 februarie 2014, înregistrat sub nr. 
4c-2/98 din 24 februarie 2014, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
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RAPORT 
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 buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu 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, trimis cu adresa cu adresa nr. PLx.64 din 24 februarie 2014, 
înregistrat sub nr. 4c-2/98 din 24 februarie 2014 

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. 
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La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

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

Proiectul are ca obiect stabilirea mecanismului financiar necesar 
implementării Acordului între 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 euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, a protocolului adițional 
la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a  celui de-al doilea Protocol 
Adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 
2011. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus  în şedinţa din 5 martie 2014. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  31 deputaţi. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege a fost prezent, în calitate de invitat, 
din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Dan Manolescu – secretar de stat. 

În urma dezbaterii 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, comisia, cu unanimitate de voturi, propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege, în forma 
prezentată de Guvern. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 

       
 
 
 

 
Consilier parlamentar 
Daniel Maracineanu 
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