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AVIZ 

asupra proiectului de lege privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare 
între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor 
Publice al României ("Împrumutat") şi Municipiul Timişoara ("Agenţia de implementare a 

programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de euro şi o contribuţie financiară de 
2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura 

municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt 
pe Main la 24 martie 2010 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut şi finanţare între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") şi România, 
reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României ("Împrumutat") şi Municipiul 
Timişoara ("Agenţia de implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 
de euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice 
ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 
2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, trimis cu adresa PL-x 449 din 14 
septembrie 2010 şi înregistrat cu nr. 31/756 din 15 septembrie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
primă Cameră sesizată.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de împrumut şi 
finanţare între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") şi România, reprezentată de Ministerul 
Finanţelor Publice al României ("Împrumutat") şi Municipiul Timişoara ("Agenţia de 
implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de euro şi o contribuţie 
financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura 
municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe 
Main la 24 martie 2010.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 22 septembrie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.939 din 21.09.2010.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                      VICEPREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
                          Florin Iordache                     Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
Expert, Roxana Zegrean 



 
 
 


		2010-09-28T09:10:10+0300
	Florica D. Manole




