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Parlamentul  României 

 
 

 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In urma examinării proiectului de lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, 
semnat la Washington la 2 octombrie 1997 în şedinţa din 20.01.1998, 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. Pct.4  

 
 
 
Art.3 se abrogă 

Comisia propune completarea 
textului cu sintagma “cu 
renumerotarea ulterioară a 
articolelor” textul devenind astfel: 
Art.3 Se abrogă cu renumerotarea 
ulterioară a articolelor.  

Prin abrogarea art.3 
renumerotarea 
corespunzătoare a 
articolelor este 
absolut necesară 

    
2. Pct.5 Art.4 

Va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “Ministerul Educaţiei 
Naţionale” cu sintagma “Ministerul 
Invăţământului” textul devenind 
astfel: 
 

Se respectă 
prevederile Legii 
nr.128 din 12 iulie 
1997, privind 
Statutul personalului 
didactic. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

 
 

“Art.4  Rambursarea 
împrumutului, achitarea 
dobânzilor, comisioanelor 
şi a altor costuri interne şi 
externe vor fi suportate de 
către Ministerul Educaţiei 
Naţionale, din surse 
proprii şi din sume cu 
această destinaţie, alocate 
anual de la bugetul de stat 
în bugetul propriu”. 

“Art.4 Rambursarea împrumutului, 
achitarea dobânzilor, comisioanelor 
şi a altor costuri interne şi externe 
vor fi suportate de către Ministerul 
Invăţământului , din surse proprii şi 
din sume cu această destinaţie, 
alocate anual de la bugetul de stat în 
bugetul propriu”. 

 

    
3. Pct.6 Art .5 

Va avea următorul 
cuprins: 
 
 
“Art.5 Guvernul este 
autorizat ca, prin 
Ministerul Finanţelor, de 
comun acord cu Banca 
Internaţională pentru  
Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, să introducă 
pe parcursul utilizării 
împrumutului, în raport cu 
condiţiile concrete de 
derulare a Acordului de 
împrumut pe categorii, 
amendamente la 
conţinutul acestuia, care 
privesc modificări în 
structura împrumutului pe 
categorii, precum şi orice 
alte modificări care nu 
sunt de natură să 
sporească obligaţiile 
financiare ale României 
faţă de Banca 
Internaţională pentru   

Comisia propune: 
- eliminarea sintagmei “pe 
categorii”; 
- înlocuirea noţiunii de “categorii cu 
“destinaţii” 
Art.5 Guvernul este autorizat ca, 
prin Ministerul Finanţelor, de comun 
acord cu Banca Internaţională pentru 
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 destinaţii, precum şi orice alte 
modificări care nu sunt de natură să 
sporească obligaţiile financiare ale 
României faţă de Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, să determine noi 
condiţionări economice faţă de cele 
convenite iniţial între părţi”. 

- Textul prezentat de 
Guvern este 
corespunzător 
deoarece acordul nu 
este convenit pe 
categorii. 
- Structura 
împrumutului este 
prezentată pe 
destinaţii iar prin 
această modificare 
textul devine mai 
clar. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

 Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, să determine 
noi condiţionări 
economice faţă de cele 
convenite iniţial între 
părţi”. 
 

  

 
 Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

Traian Decebal Remeş  

SECRETAR, 
 

Constantin Teculescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
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Parlamentul  României 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România 
şi Banca Intrenaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea 
şcolilor-, semnat la Washington la 2 octombrie 1997 cu care comisia noastră a fost sesizată în 
fond cu adresa Biroului Permanent nr.396 din 23 decembrie 1997. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  

Traian Decebal Remeş  
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Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 


