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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul R epublicii Moldova 

privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza 

unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat 

de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022, trimis 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci spre dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx 

151/2022 din 28 martie 2022, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
  

valentina.rotaru
New Stamp
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 

programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar 

nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 

Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(1)  din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 

proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență 

tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 

100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la 

Chișinău la 11 februarie 2022.  

 Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin. (8) punctul 1  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră 

sesizată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează ratificarea Acordului între 

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 

programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar 

nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii 

Moldova. Acordul reprezintă principalul instrument prin care România va acorda 

sprijin autorităților Republicii Moldova în eforturile acestora vizând dezvoltarea 

durabilă, avansarea pe calea reformelor și apropierea de Uniunea Europeană.      



 Acordul permite acordarea de către Guvernul României a unei contribuții 

nerambursabile în valoare 100 milioane de euro în beneficiul Republicii 

Moldova, contribuție ce va fi plătibilă în 7 ani de la data intrării în vigoare a 

Acordului. Acordul încetează de drept la momentul absorbției complete de către 

Republica Moldova a fondurilor puse la dispoziție prin intermediul său. 

Implementarea Acordului poate fi prelungită pe o perioadă de maxim 3 ani.    

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus, în 

ședința din data de 4 aprilie  2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au 

înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, 

doamna Fabiola Eliana Stoi, șef de birou în cadrul Unității Relații 

Interinstituționale a Ministerului Afacerilor Externe și  domnul  Lucian Ovidiu 

Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la ședință au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul R epublicii Moldova 

privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza 

unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat 

de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022, în 

forma prezentată de Guvern. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 
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