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AVIZ  
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie între Statele 

membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind 
împrumuturile care urmează a fi aprobate de Banca Europeană de Investiţii pentru 

proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi 
Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate între statele 

membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care 
reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de 

Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din 

Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la 
Bucureşti 

 
 
 Cu numărul PL-x 179 din 21 aprilie 2016, Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere şi avizare, proiectul 
de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie între Statele membre ale Uniunii 
Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi 
aprobate de Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din 
Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului 
de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană 
de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului 
de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi 
Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la Bucureşti. 

 
În şedinţa din 10 mai  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 Adrian Mareș , consilier parlamentar 
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