
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. 1. – Se ratifică Acordul de asistenţă financiară 

nerambursabilă (grant TF 054659) dintre România, reprezentată de 
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), convenit prin scrisoarea semnată la 
Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de 
împrumutul de ajustare programatică (PAL). 

 
Art. 2. – Administrarea fondurilor grantului TF 054659, în 

sumă de 2 milioane euro, denumit în cele ce urmează grant, se asigură 
de către Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea de Management a 
Proiectului (UMP-PPIBL) care asigură şi administrarea fondurilor 
împrumutului pentru dezvoltarea instituţională a sectorului privat şi 
public (PPIBL) ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 135/2002, aprobată prin Legea nr. 11/2003, cu modificările 
ulterioare, precum şi a Grantului olandez TF 050477 ratificat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2002, aprobată prin Legea 
nr. 625/2002, cu modificările ulterioare. 
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Art. 3. – Sumele grantului se utilizează pentru finanţarea 
activităţilor prevăzute în Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă 
şi a acelor activităţi convenite de MFP cu BIRD, prevăzute în planul de 
achiziţii reactualizat periodic. Cererile de finanţare întocmite şi 
fundamentate de către instituţiile beneficiare de fonduri din grant, 
însoţite de specificaţiile şi documentaţiile tehnice pentru achiziţiile de 
bunuri şi servicii, sau de termenii de referinţă pentru contractarea 
serviciilor de consultanţă vor fi transmise MFP pentru aprobarea de către 
ministrul finanţelor publice, în calitatea sa de coordonator al proiectului 
PPIBL şi al grantului. 

 
Art. 4. – Achiziţiile de bunuri, servicii şi consultanţă finanţate 

din grant se desfăşoară prin UMP-PPIBL în conformitate cu procedurile 
BIRD, iar componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor se stabileşte 
potrivit art. 7 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul 
de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la 
Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

 
Art. 5. – Plata comisioanelor şi spezelor bancare ocazionate de 

derularea grantului se asigură de către UMP-PPIBL, din dobânda 
bonificată la disponibilităţile păstrate temporar în conturile deschise la 
banca prin care se derulează fondurile grantului. La sfârşitul fiecărui an, 
soldul favorabil al dobânzii bonificate se reportează în anul următor, cu 
aceeaşi destinaţie, urmând ca la terminarea proiectului, soldul favorabil 
să se vireze la bugetul de stat. În cazul unui sold nefavorabil, diferenţa 
se acoperă anual de la bugetul de stat. 

 
Art. 6. – În cadrul contractelor încheiate cu contractori locali 

pentru furnizarea de bunuri şi servicii finanţate din grant, plăţile pot fi 
efectuate şi în valută. 

 
Art. 7. – Se autorizează MFP ca pe parcursul derulării grantului, de 

comun acord cu BIRD, să introducă amendamente la conţinutul acestuia, 
care privesc realocări de fonduri, modificări în structura grantului pe 
categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice modificări 
care nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă 
de BIRD. Amendamentele se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 19 septembrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 
76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
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