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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la 
Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de 
ajustare programatică, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr.  PL.X.347 din 6 septembrie 2005. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă  
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională  

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată  
la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut  

de împrumutul de ajustare programatică 
 
 

 
 
Cu adresa nr. PL.X.347 din 6 septembrie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat,  pentru 
examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de 
Lege  pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin 
scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut 
de împrumutul de ajustare programatică. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de 

asistenţă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul 
Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de 
reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică.  

În vederea susţinerii implementării programului de reforme care fac 
obiectul împrumutului de ajustare programatică PAL, Guvernul Olandei, cu ocazia 
unei vizite la nivel înalt, si-a exprimat disponibilitatea de a majora cu încă 2 milioane 
euro asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin intermediul Băncii 
Mondiale. În final, decizia autorităţilor olandeze şi a Băncii Mondiale a fost de a se 
semna un nou grant în valoare de 2 milioane euro, care împreună cu fondurile încă 
neangajate din grantul de 3,17 milioane USD şi o parte din fondurile împrumutului 
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PPIBL de 18,6 milioane USD să sprijine reformele structurale agreate prin programul 
PAL. 

Administrarea fondurilor grant-ului şi derularea procesului de achiziţionare 
a bunurilor şi serviciilor se asigură de către Unitatea de Management a Proiectului 
PPIBL constituită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care derulează şi 
fondurile Dutch Grant de 3,17 milioane USD şi fondurile împrumutului PPIBL. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată fiind Camera 
Deputaţilor. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor din partea 
Ministerului  Finanţelor Publice, doamna consilier Mioara Ionescu. 

La lucrările comisiei au participat 22 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Proiectul de Lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Senatului. 
 În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă 
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 
2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică, 
în şedinţa din data de 6 septembrie 2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea 
şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma prezentată 
de Guvern. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
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