
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 

L E G E 
 
 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului 
de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti 

 la 28 ianuarie 2005 
 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege 
 
 
 
 Art.1.- Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind finanţarea 
Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în 
agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, denumit în 
continuare Acordul. 
 
 Art.2.- (1) Proiectul se realizează de către Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor  şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. În acest sens, Unitatea de 
Management al Proiectului Sprijinirea serviciilor din agricultură, 
înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, va fi dotată cu personal corespunzător pentru implementarea 
Proiectului, adecvat ca număr şi atribuţii. 
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  (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia acorduri de 
împrumut subsidiar cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale şi cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, prin care se va delega acestora întreaga autoritate 
şi responsabilitate în realizarea Proiectului şi utilizarea sumelor din 
împrumut. 
 
 Art.3.- Contribuţia părţii române la finanţarea Proiectului se va 
asigura, începând cu anul 2005, în limita echivalentului în lei a sumei de 
18,48 milioane euro de la bugetul de stat, astfel: 
  a) prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale - 16.317.968 euro; 
  b) prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor - 2.162.032 euro. 
 
 Art.4.- Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, 
respectiv rambursarea  acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a 
altor costuri aferente împrumutului va fi asigurată de către Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din sume cu această 
destinaţie, alocate anual de la bugetul de stat în bugetele proprii, 
începând cu anul 2005. 
 
 Art.5.- (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de comun  acord cu Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării 
împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului, 
amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, 
modificări în structură pe componente, precum şi alte modificări care nu 
sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să 
determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între 
părţi. 
  (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, potrivit alin.(1), se vor 
aproba prin hotărâre a Guvernului. 
 



  
3 

 
 
 
 
 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea  prevederilor  articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul 
(2) din Constituţia României, republicată. 
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