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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 16.05.2018 

                                                                                        Nr.4c-27/250 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 

privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 

decembrie 2013, 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 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-
al treilea Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, 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, trimis cu adresa nr. 
PL-x. 300/2018 din 9 mai 2018 și înregistrat cu nr.4c-27/250/9 mai 2018. 
 Camera Deputaților este prima Cameră sesizată  potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, alin (8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completările ulterioare. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a 
dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din data de 15 mai 2018. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(1 
abținere), avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 
decembrie 2013, 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. 
 

 
 

Consilier parlamentar,  Alina Alexandriuc

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
ION CUPĂ PETRU FARAGO 
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