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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 
Bucureşti la 19 august 2009 şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între 
România şi Banca Europeană de Investiţii, la Acordul de împrumut dintre 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie 
a Energiei Termice "Radet" Bucureşti, privind finanţarea Proiectului de 
reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul 
Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 
14 noiembrie 1997 şi a Amendamentului, convenit prin schimbul de 
scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 
2009 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la 
Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare 
Socială al Consiliului Europei încheiat la Paris la 4 iunie 1998, cu care 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr.  PLx.319 din 12 mai 2010. 
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RAPORT 
 

asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului, convenit 
prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la 
Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România şi Banca Europeană de 
Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de 
Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" 
Bucureşti, privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg 
şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997 şi a 
Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti 
la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei încheiat la 
Paris la 4 iunie 1998 

 
 
 

Cu adresa nr. PLx.319 din 12 mai 2010, Biroul Permanent conform 
art. 95 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 Amendamentului, convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la 
Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România şi Banca Europeană de 
Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de 
Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" 



Bucureşti, privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg 
şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997 şi a 
Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti 
la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei încheiat la 
Paris la 4 iunie 1998. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare Ratificarea 
Amendamentului la Acordul de împrumut între România, B.E.I şi 
R.A.D.E.T. privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, în valoare de 35 
milioane ECU şi Ratificarea Amendamentului la Acordul- cadru de 
împrumut între România, B.D.C.E. şi Fondul de Dezvoltare Socială al 
Consiliului Europei, în valoare de 10 milioane ECU. 

Aceste Amendamente au la bază Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 424/2008 şi al Protocolului încheiat la 
18.12.2008 între Municipiul Bucureşti, R.A.D.E.T. Bucureşti, Ministerul 
Economiei şi Finanţelor, ELCEN Bucureşti şi Sucursala Electrocentrale 
Bucureşti prin care s-a aprobat preluarea de către Municipiul Bucureşti a 
sarcinii de rambursare a creditelor şi obligaţiilor aferente împrumuturilor 
contractate de România, prin Ministerul Finanţelor Publice de la Banca 
Europeană de Investiţii şi fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului 
Europei, actualmente Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

Decizia de transferare a sarcinii de rambursare a creditului şi a 
obligaţiilor aferente către Municipiul Bucureşti a venit ca urmare a 
utilizării finanţării pentru realizarea unor bunuri integrate domeniului 
public al municipiului Bucureşti. Astfel, sumele avansate în acest mod s-au 
transformat în pierderi economice ale R.A.D.E.T. Bucureşti, ratele de 
capital nefiind cuprinse ca elemente de cost în tarifele practicate de regie, 
iar natura activelor fixe obţinute (apartenenţa lor la domeniul public) 
împiedicând calcularea şi înregistrarea amortismentelor. 

Demersurile finale se vor materializa prin modificarea actelor 
normative de bază, respectiv O.G. nr. 100/2008 şi O.G. nr. 22/1998, emise 
pentru aprobarea împrumuturilor contractate, cu amendarea 
corespunzătoare a acordurilor de împrumut subsidiar, Municipiul 
Bucureşti dobândind astfel calitatea de subîmprumutat în locul celei de 
garant. 



La lucrările comisiei au participat  34 deputaţi, din totalul de 35 
membri ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Graţiela Iordache, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Prin obiectul său de reglementare, proiectul de act normativ se 

încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 
75 din Constituţia României, republicată, acesta este de competenţa 
decizională a Senatului. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege în şedinţa din data de 1 
iunie 2010, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor un raport în 
forma prezentată de iniţiator. 
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