
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

privind majorarea capitalului autorizat, deţinut de 

România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind 

„Majorarea generală de capital 2018” şi Rezoluţia nr. 664/2018 

privind „Majorarea selectivă de capital 2018”, adoptate de Consiliul 

Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare la 1 octombrie 2018 

 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului autorizat deţinut de 

România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu 

682 acţiuni, în valoare de 82.273.070 dolari S.U.A., în conformitate cu 

prevederile Rezoluţiei nr. 663/2018 privind „Majorarea generală de 

capital 2018” adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 1 octombrie 2018. 

Valoarea capitalului vărsat este de 16.454.614 dolari S.U.A. şi se achită 

începând cu anul 2020 prin virament bancar în dolari S.U.A, anual, în 

tranşe egale până la data de 1 octombrie 2023. 

 



2 

 

Art. 2. - Se aprobă majorarea capitalului autorizat deţinut de 

România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu 

662 acţiuni, în valoare de 79.860.370 dolari S.U.A., în conformitate cu 

prevederile Rezoluţiei nr. 664/2018 privind „Majorarea selectivă de 

capital 2018” adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 1 octombrie 2018. 

Valoarea capitalului vărsat este de 4.791.622,20 dolari S.U.A. şi se 

achită începând cu anul 2020 prin virament bancar în dolari S.U.A, 

anual, în tranşe egale până la data de 1 octombrie 2023. 

 

Art. 3. - Plata capitalului vărsat în conformitate cu prevederile 

Rezoluţiei nr. 663/2018 şi Rezoluţiei nr. 664/2018 se asigură anual de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 14 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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