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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 București, 20.09.2022  

Nr. 4c-2/748  

 

PLx 369/2022 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  pentru 

denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale 

de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulia 1970, şi a 

Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de 

Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre 

semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova, 

trimis cu adresa nr. PLx.369 din 20 iunie 2022, Camera Deputaților fiind prima 

Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 

 

 

 

laura.gheorghe
Conform cu originalul
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanțe și Bănci 

 București, 20.09.2022  

Nr. 4c-2/748  

 

PLx 369/2022 

 

 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru denunţarea Acordului interguvernamental 

privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, 

semnate la Moscova la 10 iulia 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului 

privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, 

semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la 

Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.369 din 20 iunie 

2022, spre dezbatere pe  fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 

denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale 

de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulia 1970, şi a 

Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de 

Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre 

semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova.. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 

art.92 alin.(8)  din Regulamentul Camerei Deputaților,  republicat, cu modificările şi 

completările ulteriore, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabil ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru politică externă şi Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare. 

 Prin proiectul de Lege are ca obiect de reglementare denunţarea Acordului 

interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a 

Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului de 

modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a 

Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 

mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare ,membrii Comisiei 
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pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în 

ședința din data de  20 septembrie 2022.     

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezenţă. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, 

doamna Boni Florinela Cucu, director general în cadrul Ministerului Finanţelor şi 

doamna Janina Sitaru secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei, au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport de adoptare al proiectului de Lege pentru pentru 

denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale 

de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulia 1970, şi a 

Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de 

Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre 

semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova, 

cu amendamente admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 

               Laura Elena Gheorghe
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Text initiator Text propus de comisie Motivare 

1.  Titlul legii: 

 

Lege pentru denunțarea Acordului 

interguvernamental privind înființarea 

Băncii Internaționale de Investiții şi a 

Statutului acesteia, semnate la Moscova 

la 10 iulie 1970, și a Protocolului de 

modificare a Acordului privind 

înfiinţarea Băncii Internaţionale de 

Investiţii şi a Statutului acesteia, 

semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, 

deschis spre semnare la 8 mai 2014 la 

Havana şi semnat de România la 1 

iulie 2015 la Moscova 

 

 

 

Lege pentru denunţarea Acordului 

interguvernamental privind înfiinţarea 

Băncii Internaţionale de Investiţii şi a 

Statutului acesteia, semnate la Moscova 

la 10 iulie 1970, şi a protocolului său 

de modificare şi completare 

 

 Modificare propusă de către 

Departamentul Legislativ al Camerei 

Deputaţilor  

2.  Art. 1. – Se denunță Acordul 

interguvernamental privind înființarea 

Băncii Internaționale de Investiții şi a 

Statutului acesteia, semnate la Moscova 

la 10 iulie 1970, la care România a 

adrerat prin Decretul nr. 24/1971. 

Nemodificat 
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3.  Art. 2. – Se denunță Protocolul deschis 

spre semnare la 8 mai 2014 la Havana 

şi semnat de România la 1 iulie 2015 la 

Moscova, ratificat prin Legea nr. 

244/2016, de modificare a Acordului 

privind înfiinţarea Băncii 

Internaţionale de Investiţii şi a 

Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 

1970 la Moscova, la care România a 

adrerat prin Decretul nr. 24/1971. 

 

Art. 2. - Se denunţă Protocolul de 

modificare a Acordului privind 

înfiinţarea Băncii Internaţionale de 

Investiţii şi a Statutului acesteia, 

deschis spre semnare la 8 mai 2014, la 

Havana şi semnat de România la 1 

iulie 2015, la Moscova, ratificat prin 

Legea nr. 244/2016, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 984 din 7 decembrie 2016. 

 

Modificare propusă de către 

Departamentul Legislativ al Camerei 

Deputaţilor 

4.   Art. 3. – Notificarea de renunţare la 

calitatea de membru se va transmite 

Consiliului Guvernatorilor  Băncii 

Internaţionale de Investiţii după 

intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Retragerea efectivă din acționariatul  

Băncii Internaţionale de Investiţii  se 

va face la șase luni de la data 

transmiterii notificării.” 

 

  

Prezentul amendament a fost elaborat 

având în vedere următoarele considerente: 

- caracterul politic al deciziei privind 

ieșirea României  din acționariatul  Băncii 

Internaţionale de Investiţii ; 

-  demersurile efectuate de statele 

membre UE ale  Băncii Internaţionale de 

Investiţii  respectiv Cehia și Slovacia care 

au transmis în luna iulie 2022, notificările 

de retragere din acționariatul Băncii cu 

mențiunea că,  retragerea efectivă se va 

face la șase luni de la data primirii 

notificării de către  Banca Internaţională de 

Investiţii . 

5.  Art. 3. - Guvernul României întreprinde 

demersurile necesare pentru retragerea 

României din Banca Internațională de 

Art. 4. - Se mandatează Guvernul 

României să întreprindă demersurile 

necesare pentru retragerea României din 

Modificare propusă de către Ministerul 

Finanţelor 
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Investiții. 

 

Banca Internațională de Investiții. 

 

6.  Art. 4. - Cheltuieli ocazionate de 

retragerea din acționariatul Băncii 

Internaționale de Investiții, precum și 

cele privind asistența tehnică și juridică 

se vor asigura din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Finanțelor, ”Acțiuni 

generale”. 

Art. 5. - Cheltuielile ocazionate de 

retragerea din acționariatul Băncii 

Internaționale de Investiții, precum și 

cele privind asistența tehnică și juridică 

se vor asigura din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Finanțelor, ”Acțiuni 

generale”. 

Corecţie gramaticală 

7.  Art.5. – Ministerul Afacerilor Externe 

face cunoscută, prin ordin publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

în conformitate cu art.34 alin.(5) din 

Legea nr.590/2003 privind tratatele, data 

la care Acordul interguvernamental 

privind înființarea Băncii Internaționale 

de Investiții și a Statutului acesteia, 

semnate la Moscova la 10 iulie 1970, 

precum și Protocolul de modificare a 

Acordului privind înfiinţarea Băncii 

Internaţionale de Investiţii şi a Statutului 

acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la 

Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 

2014 la Havana şi semnat de România la 

1 iulie 2015 la Moscova își încetează 

valabilitatea în relație cu România. 

Art. 6. - Ministerul Afacerilor Externe 

face cunoscută, prin ordin publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

în conformitate cu art. 34 alin. (5) din 

Legea nr. 590/2003 privind tratatele, 

data la care Acordul interguvernamental 

privind înfiinţarea Băncii Internaţionale 

de Investiţii şi a Statutului acesteia, 

semnate la Moscova la 10 iulie 1970, 

precum şi protocolul său de modificare 

şi completare îşi încetează valabilitatea 

în relaţie cu România. 

Modificare propusă de către 

Departamentul Legislativ al Camerei 

Deputaţilor  

 


