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Către,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a

Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii Globale
de mediu privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor

naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti, la 26 mai 2004

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările
şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare cu proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a
Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de
mediu privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti, la 26 mai 2004, transmis cu
adresa nr.P.L. – X 463  din  30 august 2004 şi înregistrat sub nr.24/318/31.08.2004.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut
proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din  02.09.2004.

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive la acesta, precum şi
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1013/11.06.2004.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să  avizeze favorabil
proiectul de lege.

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

  PREŞEDINTE, SECRETAR,
  Ioan BÂLDEA Alexandru PEREŞ
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