
 
 

 
 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 
milioane dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie l997, cu care comisia a fost sesizată în 
fond cu adresa nr.275 din 25 septembrie 1997. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Traian Decebal Remeş  

Bucureşti 07.10.1997  
Nr. XVIII/2/ 673 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 
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Parlamentul  României 

 
 

 
 

 
 

RAPORT 

 
 

In urma examinării proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/1997 
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari SUA echivalent, 
semnat la Washington la 1 iulie 1997 în şedinţa din 07.10.1997, propunem ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art.3 

“Se autorizează Guvernul 
României, prin Ministerul 
Finanţelor, ca, de comun 
acord cu Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
să introducă, pe parcursul 
derulării împrumutului, în 
raport cu  condiţiile concrete 
de derulare a acordului de 
împrumut, amendamente la 
conţinutul acestuia care 
privesc realocări de fonduri, 
modificări în structura 
împrumutului, modificări de 
termene, precum şi orice alte 

Se completează textul articolului, după 
cum urmează: 
“Se autorizează Guvernul României, 
prin Ministerul Finanţelor, ca, de 
comun acord cu Banca Internaţională 
pentru reconstrucţie şi Dezvoltare, să 
introducă, pe parcursul derulării 
împrumutului, în raport cu condiţiile 
concrete de derulare a acordului de 
împrumut, amendamente la conţinutul 
acestuia care privesc realocări de 
fonduri, modificări în structura 
împrumutului, modificări de termene, 
precum şi orice alte modificări care nu 
sunt de natură să sporească obligaţiile 
financiare sau condiţiile economice 
prevăzute în ANEXA 3 a Acordului, 

In vederea delimitării 
exacte a sferei de 
autorizare a 
Guvernului privind 
amendamentele sau  
modificările ce pot fi 
efectuate cu Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, pe 
parcursul derulării 
împrumutului. 

Bucureşti 07.10.1997  
Nr. 673 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 

asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea 
sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari SUA echivalent, semnat 
la Washington la 1 iulie 1997. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

modificări care nu sunt de 
natură să sporească 
obligaţiile financiare ale 
României faţă de Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare.  
Guvernul României va 
raporta periodic 
Parlamentului României 
asupra amendamentelor 
introduse în cadrul 
Raportului privind datoria 
publică externă a României”. 

din partea României faţă de Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
dezvoltare. 
Guvernul României va raporta periodic 
Parlamentului României asupra 
amendamentelor introduse în cadrul 
Raportului privind datoria publică 
externă a României.” 

 
 Prezentul Proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE,  
TraianDecebal Remeş  

SECRETAR, 
Petre Partal 

 


