
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 

 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               
nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 
20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la 
Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea  Legii     
nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a 
Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în 
calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, 
privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 
producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85 
din 5 septembrie 2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 
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iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor 
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 
mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 389/2004 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară 
nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, acţionând în calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii 
Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 622 din 10 septembrie 2007.  
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  Acest proiect de lege se consideră  adoptat de Camera Deputaţilor în 
forma iniţială, în condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din  Constituţia 
României, republicată. 
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