
EXPUNERE DE MOTIVE

 la Legea privind ratificarea Acordului de împrumut
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru
finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră

Prin proiectul de lege alăturat se propune, spre ratificare,
Acordul de împrumut în valoare de 25 milioane de dolari SUA,
semnat la Bucureşti, la 31 ianuarie 2003, între România,
reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), pentru
finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră.

În strategia de Asistenţă pentru România, elaborată de către
Banca Mondială în colaborare cu Guvernul României, în cadrul
proiectelor considerate prioritare în următorii ani pentru economia
naţională şi pentru care Banca Mondială este dispusă să acorde
sprijin financiar extern, se numără şi Proiectul privind dezvoltarea
forestieră în România.

Pregătirea  proiectului a început în anul 2000, şi a fost
finanţată dintr-o donaţie a Guvernului Japoniei (PHRD), în valoare
de 423,670 dolari SUA, pusă la dispoziţie de către Banca Mondială.

Obiectivele Proiectului vizează menţinerea unei administrări
durabile din punct de vedere al mediului, a resurselor silvice aflate
în proprietate de stat şi privată şi îmbunătăţirea acestei administrări
în scopul creşterii contribuţiei pe care resursele silvice ale ţării o
aduc la dezvoltarea economiei naţionale şi rurale, astfel:

•  gestionarea durabilă a pădurilor aflate atât în
proprietatea statului, cât şi în proprietate privată, şi în
acest scop, încurajarea asocierii proprietarilor de păduri
private;

•  diminuarea consecinţelor restituirii asupra gestionării
pădurilor aflate în proprietatea statului;

•  conştientizarea publicului asupra necesităţii gestionării
durabile a terenurilor forestiere;

•  stimularea productivităţii şi competitivităţii industriilor
forestiere, şi în acest scop, înfiinţarea şi sprijinirea
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Centrului de informare pentru afaceri în sectorul
forestier.

Componentele Proiectului

A. Administrarea durabilă a pădurilor private, alcătuită
din următoarele subcomponente:

•  întărirea Departamentului Pădurilor, cu accent pe
crearea unui serviciu de inspecţie silvică şi de sprijinire
a acestuia, care să acopere întreaga ţară;

•  sprijinirea creării de asociaţii la nivel naţional şi local
ale proprietarilor de păduri private;

•  înfiinţarea unui sistem informatic de monitorizare în
sectorul silvic.

B. Atenuarea restituirii asupra administrării pădurilor
statului cuprinde următoarele componente:

•  sprijinirea reformei şi a dezvoltării strategice a Regiei
Naţionale a Pădurilor;

•  refacerea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere.

C. Stimularea productivităţii şi competitivităţii
industriilor forestiere – respectiv înfiinţarea şi funcţionarea unui
Centru de informare pentru afaceri în sectorul forestier.

D. Conştientizarea publicului asupra necesităţii gestionării
durabile  a pădurilor – respectiv realizarea unui program de
informare publică având drept ţintă principalele grupuri interesate,
cu accent pe noii proprietari de păduri şi comunităţile din care fac
parte.

E. Gestiunea şi monitorizarea Proiectului – cuprinde
asistenţa tehnică, instruirea, costurile echipamentului şi de personal
necesare înfiinţării şi funcţionării Unităţii de Management a
Proiectului (UMP) în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului.
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Ministerul Finanţelor Publice va delega Ministerului
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului întreaga autoritate şi
responsabilitate în realizarea Proiectului de dezvoltare forestieră şi
utilizarea sumelor din împrumut, prin prevederile unui Acord de
împrumut subsidiar care urmează a fi încheiat între Ministerul
Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului.

Costul total al Proiectului este de 31,90 milioane dolari
SUA şi va fi finanţat după cum urmează:

•  Împrumut BIRD       2,5 mil. USD (78,37%)
•  Guvernul    României   de   la    2,01 mil. USD( 6,30%)

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii,     Pădurilor,    Apelor       şi
 Mediului;

•  Regia   Naţională  a  Pădurilor 
din surse proprii

•  Centrul   de  informare pentru
afaceri din sectorul forestier (ForsBIC);

TOTAL       31,90 mil. USD(100%)

 Valoarea împrumutului este de 25 milioane dolari SUA şi se
va acorda României într-o singură valută – dolarul SUA – cu
dobândă LIBOR pentru depozitele la şase luni plus marja de
maximum 0,75% recalculată periodic de către BIRD.
Dobânda astfel calculată urmează a se plăti în rate semestriale
la fiecare 15 februarie şi 15 august, pentru sumele trase şi
nerambursate;

 Împrumutul va avea o durată de 17 ani, din care 5 ani
perioada de graţie în care se achită numai obligaţiile privind
comisioanele şi dobânda, rambursarea ratelor de capital
urmând să se facă după expirarea perioadei de graţie;
Comisionul iniţial este de 1% din valoarea totală a

împrumutului şi se va achita de către Guvern de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului, la data intrării în efectivitate a Acordului de Împrumut,
sau imediat după această dată;
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 Comisionul de angajament este de 0,75% pe an, aplicabil la
suma neutilizată din împrumut. Se plăteşte semestrial odată cu
dobânda, pe perioada utilizării împrumutului şi poate fi
diminuat cu reducerea aprobată anual de către directorii
executivi ai Băncii Mondiale.

Implementarea Proiectului se va realiza de către Unitatea de
Management a Proiectului (UMP), ce urmează a fi constituită prin
ordin al ministrului în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor,
Apelor şi Mediului.

Serviciul datoriei publice externe, respectiv plăţi de dobânzi,
comisioane şi rate de capital, se vor asigura de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea privind ratificarea Acordului de împrumut dintre
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru
finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră.


