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L E G E 
 
 
 

pentru ratificarea Contractului de Finanţare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, pentru 

finanţarea Proiectului privind Reabilitarea infrastructurii 
educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi 

la Luxemburg la 7 octombrie 2003 
 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege 
 
 
 Art.1.- Se ratifică Contractul de Finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, pentru finanţarea 
Proiectului privind Reabilitarea infrastructurii educaţionale în 
Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 
octombrie 2003, în valoare de 112,2 milioane euro. 
 
 Art.2.- (1) Aplicarea prevederilor Contractului de Finanţare va fi 
realizată de Municipiul Bucureşti, prin Unitatea de Implementare a 
Proiectului privind Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale în 
Municipiul Bucureşti, formată din doi reprezentanţi ai Primăriei 
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Municipiului Bucureşti, câte un reprezentant al primăriilor de sector şi 
un reprezentant al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
  (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Municipiul 
Bucureşti un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili 
drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor Contractului de 
Finanţare, inclusiv repartizarea sumelor necesare pentru proiect, pe 
activităţi şi surse de finanţare. 
 
 
 
 Art.3.- Contribuţia României la realizarea proiectului prevăzut la 
art.1 va fi asigurată din fondurile proprii ale Municipiului Bucureşti şi va 
fi egală cu echivalentul în lei al sumei de 37,4 milioane euro. Această 
contribuţie se va majora cu valoarea impozitelor şi taxelor aferente 
proiectului, care va fi acoperită din aceeaşi sursă, respectiv fondurile 
proprii ale Municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 Art.4.- Fondurile în lei necesare pentru rambursarea împrumutului, 
achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente 
împrumutului, se asigură din fondurile proprii ale Municipiului 
Bucureşti. 
 
 
 
 Art.5.- (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii şi 
Municipiul Bucureşti, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, 
în raport cu condiţiile concrete de derulare a Contractului de Finanţare, 
amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în 
descrierea tehnică, modificări de termene, precum şi orice alte 
modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale 
României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi 
condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. 
  (2) Amendamentele la Contractul de Finanţare, convenite 
cu Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, conform 
alin.(1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. 
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 Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul 
(2) din Constituţia României, republicată. 

 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Valer Dorneanu 

 
 

 
 Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2004, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 
României, republicată. 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI 

 
Nicolae Văcăroiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 26 martie 2004 
Nr. 69 
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