
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare între 
KfW, Frankfurt pe Main (KfW) şi România, reprezentată de 
Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi 
Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului) 
pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 
2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei 
(Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la  
22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la  
24 martie 2010 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Art. 1. – Se ratifică Acordul de împrumut şi finanţare între 

KfW, Frankfurt pe Main (KfW) şi România, reprezentată de Ministerul 
Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara 
(Agenţia de implementare a programului) pentru un împrumut de 
3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru 
reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală 
faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la 
Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, denumit în continuare Acord. 
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Art. 2. – (1) Aplicarea prevederilor Acordului va fi realizată de 
către Municipiul Timişoara, în calitate de Agenţie de implementare a 
programului, prin Centrul de coordonare pentru reabilitarea cartierelor 
istorice Timişoara – CCRCIT. 

(2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu municipiul 
Timişoara un acord subsidiar de împrumut şi finanţare, prin care se vor 
stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor 
Acordului. 

 
 
Art. 3. – (1) Sumele necesare acoperirii contribuţiei părţii 

române la finanţarea proiectului, taxele şi impozitele aferente 
proiectului, datorate şi plătibile pe teritoriul României, precum şi sumele 
necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisionului 
de angajament şi a altor costuri aferente împrumutului, vor fi asigurate 
din sumele prevăzute cu această destinaţie, anual, în bugetul propriu al 
municipiului Timişoara. 

(2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, din bugetul 
local se va asigura plata la bugetul de stat a comisionului pentru 
alimentarea fondului de risc. 

 
 
Art. 4. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, să 

introducă, de comun acord cu KfW şi, după caz, cu municipiul 
Timişoara, în calitate de Agenţie de implementare a programului, în 
funcţie de condiţiile de derulare a Acordului, amendamente la conţinutul 
acestuia, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare iniţial 
asumate faţă de KfW. 

(2) Amendamentele la Acord, convenite conform alin. (1), se 
vor aproba prin hotărâre a Guvernului. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 5 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Ioan  Oltean 


