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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea 
amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi la 
Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului, Europei, semnat la Bucureşti la 27 
decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 
alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consilului Europei, semnat la Bucureşti 
la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, trimis spre dezbatere în fond, cu 
adresa nr. PL-x 301 din 23 septembrie 2013, înregistrat sub nr. 4c-2/421 din 24 
septembrie 2013, Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Gheorghe Dragomir 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori 
semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 
2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului, Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 

ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 
pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de 

Dezvoltare a Consilului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la 
Paris la 10 ianuarie 2006 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea 
amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi la 
Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului, Europei, semnat la Bucureşti la 27 
decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 
alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consilului Europei, semnat la Bucureşti 
la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, trimis spre dezbatere în fond, cu 
adresa nr. PL-x 301 din 23 septembrie 2013, înregistrat sub nr. 4c-2/421 din 24 
septembrie 2013 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege.  
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 

amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consilului Europei 
la Acordul-cadru de împrumut în valoare de 140 milioane Euro destinat finanţării 
proiectului privind construcţia şi reabilitarea de locuinţe sociale pentru tineri, destinate 
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închirierii, ratificat prin Legea nr.301/2006, cu completările ulterioare. Agenţia de 
implementare a acestui proiect este Agenţia Naţională pentru Locuinţe.  

Conform iniţiativei legislative se modifică planul de finanţare astfel: 
 Bugetul de Stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei publice, în lei, corespunzător unui 
cuantum, în echivalent euro, de 75,3 milioane Euro. 
Contribuţia asigurată de la bugetul de stat se majorează cu 
valoarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile pe teritoriul 
României, aferente activităţilor finanţate de acesta; 

 Municipalităţile în raza teritorială unde este situat 
amplasamentul, în lei, corespunzător unui cuantum, în 
echivalent euro, de 35,5 milioane Euro. Contribuţia bugetelor 
locale se majorează cu valoarea taxelor şi impozitelor aferente 
activităţilor finanţate de acestea. 

 Venituri proprii A.N.L., în lei, corespunzător unui cuantum, în 
echivalent euro, de 8,2 milioane Euro. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în 
şedinţa din 1 octombrie 2013. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri 29 deputaţi. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
domnul Dan Manolescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 
domnul Nancu Dumitru, director general în cadrul A.N.L. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite 
între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de 
scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 
martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului, Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la 
Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Legea 
nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consilului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 
2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, în forma prezentată de iniţiator. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                                                            
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                Gheorghe DRAGOMIR                                       Mihai-Aurel DONŢU 
 
Expert parlamentar 
Florentina Rădoi 
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