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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială, semnat la 
Bucureşti la 4 iulie 2006, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr.PL.X. 903 din 22 noiembrie 2006. 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut  
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

 destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială, 
semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 

 
 
 
 

 Cu adresa nr. PL.X 903 din 22 noiembrie 2006, Biroul Permanent conform art. 
95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare,  destinat finanţării proiectului privind incluziunea 
socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ 
precum şi avizele  Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţile 
naţionale şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
  Prezentul proiect de Lege are ca obiect ratificarea Acordului de Împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  destinat 
finanţării proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006. 

Proiectul cuprinde patru componente, în funcţie de specificul domeniului 
respectiv.  

Prima componentă, acoperă granturi pentru subproiecte (intervenţii de 
urgenţă în rândul comunităţii rome), asistenţă tehnică, instruire pentru aceste 
subproiecte, perfecţionare, monitorizare, publicitate şi monitorizare. Această 
componentă va fi implementată de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), 
pentru care din împrumut se alocă 11,7 milioane euro. 
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A doua componentă se referă la educaţia timpurie şi va fi implementată de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC). Ea acoperă reabilitarea unui număr de cca 
70 de creşe şi grădiniţe, localizate în zonele populate în special de etnia romă. Pentru 
aceasta, MEC va beneficia de un împrumut de 6,1 milioane euro. 

A treia componentă va acoperi domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu 
handicap, a tinerilor de peste 18 ani, care părăsesc centrele instituţionalizate, a 
victimelor violenţei în familie. Acestei componente i s-au alocat din împrumut 28,6 
milioane euro şi va fi implementată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei (MMSSF). 

Componenta a patra va acoperi activităţile necesare dezvoltării capacităţii 
instituţionale a Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR) de a evalua şi monitoriza 
proiectele ce vizează populaţia romă. ANR va fi coordonată de MMSSF, care va 
trage prin contul său special şi sumele alocate din împrumut pentru ANR, sume 
cifrate la 0,8 milioane euro. 

Costul total al proiectului este de 59,92 milioane euro şi are următoarele 
surse de finanţare: împrumutul BIRD, în valoare de 47,2 milioane euro, fonduri de la 
bugetul de stat, în valoare de 12 milioane euro, precum şi contribuţia comunităţilor 
locale la finanţarea subproiectelor propuse FRDS, în valoare de 0,725 milioane euro.     

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 5 ani, data limită de tragere a 
sumelor împrumutului fiind de 1 martie 2011. 

Condiţiile financiare ale împrumutului sunt: 
- valuta de denominare a împrumutului : euro 
- perioada de acordare: 17 ani, din care 5 ani perioada de graţie, 
- dobânda: LIBOR la depozitele la şase luni, 
- scadenţele aferente obligaţiilor externe vor fi achitate semestrial. 
Proiectul va fi coordonat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei, care va colabora cu entităţile centrale. 
Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, acorduri de împrumut 
subsidiare  iar cu Fondul Român de Dezvoltare Socială, un acord subsidiar, prin care 
le va delega întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea proiectului şi 
utilizarea eficientă a sumelor împrumutului. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată cu dezbaterea şi 
adoptarea legii fiind Camera Deputaţilor. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul Cătălin Dănilă, Secretar de 
Stat in Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi domnul Constantin 
Olteanu din cadrul aceluiaşi minister precum şi doamna Carmen Ghiţă, Şef Serviciu 
din Ministerul Finanţelor Publice. 

 La lucrările comisiei au participat  24 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
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Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Senatului. 
 In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 
Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 
iulie 2006, în şedinţa din data de  6 decembrie 2006, comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Ştefan Baban 
 
 
 
 
 

Expert  
Popescu Luminiţa 

 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie/autor 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.

LEGE 
pentru ratificarea Acordului de Împrumut între 

România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării 

proiectului privind incluziunea socială, semnat la 
Bucureşti la 4 iulie 2006 

LEGE 
pentru ratificarea Acordului de împrumut între 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind 
incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 

2006 
 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
Tehnică legislativă 

2.

Art.1. – Se ratifică Acordul de Împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării 
proiectului privind incluziunea socială, semnat la 
Bucureşti la 4 iulie 2006 în valoare de 47,2 
milioane EUR. 
 

Art.1. – Se ratifică Acordul de împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind 
incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 
2006, în valoare de 47,2 milioane euro, denumit în 
continuare Acordul de împrumut. 

Autor: Comisia 

 
 
 
Tehnică legislativă 

3.

Art.2.- (1) Aplicarea Acordului de Împrumut va 
fi realizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării şi Fondul Român de Dezvoltare 
Socială, desemnate ca agenţii de implementare, 
care vor colabora cu Agenţia Naţională pentru 

Art.2.- (1) Aplicarea Acordului de împrumut va fi 
realizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii şi 
Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Fondul 
Român de Dezvoltare Socială, desemnate ca agenţii de 
implementare, care vor colabora cu Agenţia Naţională 
pentru Romi, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

 
Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie/autor 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Romi, Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Familiei şi cu Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap. 
 
(2) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei este desemnat coordonator al proiectului. 
 
 
 
(3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Acorduri de Împrumut Subsidiare iar cu Fondul 
Român de Dezvoltare Socială, un Acord 
Subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi 
obligaţiile părţilor în aplicarea Acordului de 
Împrumut, inclusiv repartizarea sumelor necesare 
finanţării proiectului pe componente şi surse de 
finanţare. 

Familiei şi cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap. 

 Autor: Comisia 
 
(2) Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
este desemnat coordonator al proiectului prevăzut la 
art.1.  

Autor: Comisia 
 

(3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, acorduri de 
împrumut subsidiare iar cu Fondul Român de 
Dezvoltare Socială, un acord subsidiar, prin care se 
vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea 
Acordului de împrumut, inclusiv repartizarea sumelor 
necesare finanţării proiectului pe componente şi surse 
de finanţare.  

Autor: Comisia 

4.

Art.3.- (1) Contribuţia României la finanţarea 
proiectului, incluzând şi taxele şi impozitele 
aferente proiectului, va fi asigurată din sume 
alocate anual cu această destinaţie de la bugetul 
de stat prin bugetele Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Finanţelor 
Publice. 

Art.3.- (1) Contribuţia României la finanţarea 
proiectului prevăzut la art.1, incluzând şi taxele şi 
impozitele aferente, va fi asigurată din sume alocate 
anual cu această destinaţie de la bugetul de stat prin 
bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 
Ministerului Finanţelor Publice. 

Autor: Comisia 

 
 
 
Tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie/autor 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
(2) Contribuţia României la finanţarea 
proiectului, cuprinsă în bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice este aferentă componentei 
implementate de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială şi se cifrează la echivalentul în lei a 
sumei de până la 3,7 milioane EUR. Cu această 
sumă se majorează finanţarea Fondul Român de 
Dezvoltare Socială  asigurată de la bugetul de 
stat, conform Legii nr.129/1998 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondul 
Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
 

 
(2) Contribuţia României la finanţarea proiectului 
prevăzut la art.1, cuprinsă în bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice este aferentă componentei 
implementate de Fondul Român de Dezvoltare Socială 
şi se cifrează la echivalentul în lei a sumei de până la 
3,7 milioane euro. Cu această sumă se majorează 
finanţarea Fondul Român de Dezvoltare Socială  
asigurată de la bugetul de stat, conform Legii 
nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Fondul Român de Dezvoltare Socială, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 

5.

Art.4.- Fondurile în lei necesare rambursării 
împrumutului, achitării dobânzilor, a 
comisioanelor, inclusiv a comisionului iniţial, şi a 
altor costuri aferente împrumutului, se vor 
asigura din sume alocate anual cu această 
destinaţie de la bugetul de stat în bugetele 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 
Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale. 

 
 
 
 
 

Nemodificat 

 

6.
Art.5.- (1) Se autorizează Guvernul României, ca 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun 
acord cu Banca Internaţională pentru 

Art.5.- (1) Se autorizează Guvernul României, ca prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie/autor 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă, pe 
parcursul utilizării împrumutului, în raport cu 
condiţiile concrete de derulare a Acordului de 
Împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, 
care privesc modificări în structura împrumutului 
pe categorii, componente, modificări pe termene, 
precum şi orice 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 Acordul de Împrumut 
convenite cu Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform alin. (1) se 
vor aproba prin Hotărâre a Guvernului. 

Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării 
împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de 
derulare a Acordului de împrumut, amendamente la 
conţinutul acestuia, care privesc modificări în 
structura împrumutului pe categorii, componente, 
modificări pe termene, precum şi orice 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. 

Autor: Comisia 
 

(2) Amendamentele la Acordul de împrumut convenite 
cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare conform alin. (1), se vor aproba prin 
hotărâre a Guvernului. 

Autor: Comisia 
 

 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
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