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A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind ratificarea Contractului de finanţare între România şi 
Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din 

Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul 
Universitate – Pantelimon, semnat la Bucureşti, la 16 decembrie 2001 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru 
avizare şi dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de 
finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de 
modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5  Drumul Taberei – 
Pantelimon, tronsonul Universitate – Pantelimon, semnat la Bucureşti, la 16 decembrie 
2001, transmis cu adresa nr.P.L.x 289  din 3 septembrie 2012 şi înregistrat la comisie cu 
nr.23/175/2012. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa nr.521 
din 3 iulie 2012. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Contractului de finanţare 
între România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului 
din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5  Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate 
– Pantelimon, semnat la Bucureşti, la 16 decembrie 2001. 
  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 11 septembrie 
2012. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
   

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 
Consilier parlamentar, 
Ioan Bivolaru 
Consultant parlamentar, 
Monica Tudor 
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