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AL 
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Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
majorarea capitalului autorizat deținut de România l a Corporația Financiară 
Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea 
selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală 
de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare 
Internaționale  trimis cu adresa nr. PLx.560/2020 din 15 septembrie 2020, Camera 
Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Sebastian-Ioan BURDUJA 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind majorarea capitalului autorizat de ținut de 

România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția 
nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția 

nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul 
Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx.560/2020 din 14 septembrie 2021, spre dezbatere pe fond, proiectul 
de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația 
Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind 
„Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea 
generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației 
Financiare Internaționale. 

Aceast proiect de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată în şedinţa din 08 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.76, alin. 
(2) din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Camera decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează aprobarea capitalului autorizat 
deținut de România la Corporația Financiară Internațională cu 6.777 acțiuni, în 
valoare de 6.777.000 dolari S.U.A.. Capitalul subscris va fi vărsat integral și se  
achită începând cu anul 2021 prin virament bancar în dolari S.U.A., anual, în tranșe 
egale până la data de 16 aprilie 2023, precum și aprobarea majorării capitalului 
autorizat deținut de Romania la Corporația Financiară Internați onală cu 11.176 
acțiuni, în valoare de 11.176.000 dolari S.U.A.. Capitalul subscris va fi vărsat 
integral și se achită începând cu anul 2021 prin virament bancar în dolari S.U.A., 
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anual, în tranșe egal e până la data 16 aprilie 2025. Plata capitalului se asigură 
anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finan țelor Publice. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat 
proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă atât fizică cât şi online  
din data de 16 februarie 2021.     

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă . 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, 
doamna Boni Cucu, director general al Ministerului Finanţelor. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
de adoptare al proiectului de Lege privind majorarea capitalului autorizat de ținut de 
România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția 
nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 
privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor 
Corporației Financiare Internaționale. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Sebastian-Ioan BURDUJA 
 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 
               Laura Elena Gheorghe
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