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In conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, m 5edin|;a din 02.12.2019, plenul Senatului a hotarat trimiterea 
la Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital a proiectului de 
lege pentru ratificarea Scrisorii de infelegere privind avansul pentru pregatirea 
Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justice", dintre Romania si 
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnata la Bruxelles la 
30 mai 2019 si la Bucure§ti la 6 iunie 2019, ini^iat de Guvernul Romaniei, in vederea 
mtocmirii unui raport suplimentar.

Camera Deputafilor, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat proiectul 
de lege in ?edinta din 22 octombrie 2019.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege il reprezinta ratificarea Scrisorii 
de in^elegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, 
„Cartierul pentru justifie”, dintre Romania §i Banca Internationala pentru Reconstructie 
§i Dezvoltare, semnata la Bruxelles la 30 mai 2019 §i la Bucure§ti la 6 iunie 2019, in 
valoare de 2,5 milioane USD.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, in conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, Attila Gyorgy, secretar de stat in cadrui 
Ministerului Finantelor Publice.



In sedinta din 03.12.2019, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege §i au 
hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenti, adoptarea unui raport 
suplimentar de admitere.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul suplimentar de admitere si 
proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) 
din Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1} din Constitutia Romaniei §i ale art. 92 din 
Regulamentui Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este Camera 
decizionala.
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