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 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

 
 
PL.x. 352/2009 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a 
Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în 
calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al 
Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 353/2009 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare între România şi Banca 
Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul 
protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg, 
la 10 noiembrie 2008 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 358/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 
2009, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare", 
semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 359/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 
6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului 
Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti, la 2 iulie 1992 - sesizare pentru aviz 
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PL.x. 361/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti, la 8 mai 2009 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 362/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internaţional privind 
esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis 
spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 
septembrie 2008 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x 363/2009 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea 
strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de 
România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 364/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între 
Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care 
vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din 
Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi 
Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat 
între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de 
plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene 
de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 - sesizare pentru 
aviz 
 
PL.x. 365/2009 - Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul 
Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului 
Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a 
reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 
aprilie 2008, şi respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a 
Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008 - sesizare pentru 
aviz 
 
PL.x. 377/2009 – Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între 
România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor („Împrumutat”), şi KfW, 
Frankfurt pe Main („KfW”) pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 
şi respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului – 
Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a) – sesizare pentru aviz 
 
 

 Diverse  
 
NOTĂ - PL.x. 360/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin 
schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi 
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 
2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica 
Socialistă România şi Republica Populară Ungaria, semnată la Bucureşti la 28 
noiembrie 1973 – sesizare pe fond, a fost dezbătut în şedinţa din 2 septembrie, 
raportul va fi depus după primirea avizelor de la Comisiile sesizate  
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