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AVIZ  
asupra proiectului de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la 

Chişinău la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 

programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în 
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti 

la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiţionale, precum şi 
pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 
2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui 

ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 miloane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin 

cele patru Protocoale adiţionale 
 
 

Cu numărul PLx. 635 din 5 octombrie 2015, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a 
trimis Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 
proiectul de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău 
la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de 
asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 
2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiţionale, precum şi pentru 
ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi 
la Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 
privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 miloane de euro acordat de România Republicii 
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru 
Protocoale adiţionale. 

În şedinţa din 8 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 
                Preşedinte,                 Secretar, 
 
             Borbély László                  Dan Laurenţiu Tocuţ 

Întocmit Elena Pop, consilier parlamentar 
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