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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  privind 
majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.612/2011 privind 
„Majorarea selective a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a 
participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare” adoptată de 
Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 
privind „Majorarea generală de capital 2010” adoptată de Consiliul Guvernatorilor 
BIRD, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.324/2013 din 30 septembrie 
2013, înregistrat sub nr. 4c-2/435 din 30 septembrie 2013, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de 
România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în 
conformitate cu Rezoluția nr.612/2011 privind „Majorarea selective a 

capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor  
aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare” adoptată de Consiliul 

Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 
privind „Majorarea generală de capital 2010” adoptată de Consiliul 

Guvernatorilor BIRD 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată  spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat 
deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în 
conformitate cu Rezoluția nr.612/2011 privind „Majorarea selective a capitalului 
autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a 
celor în curs de dezvoltare” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv 
în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 privind „Majorarea generală de capital 
2010” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, trimis spre dezbatere în fond cu 
adresa nr. PLx.324/2013 din 30 septembrie 2013, înregistrat sub nr. 4c-2/435 din 30 
septembrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 863 din 5 august 2013, a avizat 
favorabil proiectul de lege.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare majorarea 
capitalului deținut de Romania in calitate de membru la Banca Internaţionala pentru 
Reconstrucţie si Dezvoltare cu 2.855 acţiuni, in valoare de 344,4 milioane dolari, 
plata acţiunilor subscrise fiind asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul 
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Ministerului Finanţelor Publice, aferent anului 2015 pentru majorarea selectiva a 
capitalului si respectiv, aferent anului 2016 pentru majorarea generala de capital. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 15 octombrie 2013. 

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  29 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a fost prezent, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Dan Manolescu – secretar 
de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei propun, cu unanimitate de voturi, supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaților  a proiectului de Lege privind majorarea 
capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.612/2011 privind „Majorarea selective 
a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în 
tranziție și a celor în curs de dezvoltare” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, 
și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 privind „Majorarea generală de 
capital 2010” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD  în forma adoptată de 
Senat. 
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