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AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor refacerea 
mediului şi regenerarea socio – economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, 
cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  
P.L.X 139 din 25 aprilie 2005. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 

 
 
 
 
 
 

Administrator



 1

Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    26.04.2005
Nr. 184 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului  
de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru  
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului  

privind închiderea minelor refacerea mediului şi regenerarea  
socio – economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 

 
 

 
Cu adresa nr. P.L.X 139 din 25 aprilie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 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 pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor 
refacerea mediului şi regenerarea socio – economică, semnat la Bucureşti la 28 
ianuarie 2005. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 
Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea 
mediului şi regenerarea socio – economică. 

Valoarea împrumutului este de 120 milioane dolari SUA şi va fi acordat pe 
o perioadă de 17 ani din care 5 ani graţie. Plata serviciului datoriei publice externe  şi 
componenta românească (de 28,9 milioane dolari USD) aferentă proiectului, inclusiv 
pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială vor fi suportate de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerul Economiei şi Comerţului. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Ministerului Economiei şi 
Comerţului domnul Mantog Ionel – secretar de stat, iar din partea Ministerului 
Finanţelor Publice domnul Iosef Lucian – consilier. 

La lucrările comisiei au participat  25  deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu o abţinere din voturile celor prezenţi. 
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 
pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor refacerea mediului şi 
regenerarea socio – economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, în şedinţa 
din data de 26 aprilie 2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea 
Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

             Consilier parlamentar, 
             Onete Alexandru 

        


