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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea 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 spre dezbatere în fond, cu adresa nr.PLx.323/2016, 
Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

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

 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
   Viorel ȘTEFAN 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 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 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea 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 Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru politică externă, avizul favorabil al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi  avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
ratificarea 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. Principalele modificări aduse documentelor statutare ale 
Băncii Internaţionale de Investiţii sunt următoarele: implementarea unui sistem de 
management corporativ pe 3 niveluri, compus din Consiliul Guvernatorilor, Consiliul 
Directorilor şi Conducerea Executivă, implementarea unui sistem nou de vot în 
cadrul Consiliului Guvernatorilor şi Consiliului Directorilor proporţional cu cota 
fiecărui membru în capitalul social subscris vărsat al Băncii, precum şi modificarea 
capitalului social, vărsat şi nevărsat. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de  27 septembrie 2016 

 Bucureşti,      28.09.2016 
Nr. 4c-2/549 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 



La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 29 deputați, 
din totalul de 29 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma verificării traducerii din limba rusă în limba română a Protocolului 
s-a constatat o eroare de traducere la art. 23, motiv pentru care s-a solicitat 
Ministerului Finanțelor Publice corectarea acesteia. 

Având în vedere faptul că prin corecturile efectuate a fost modificată 
structura paginaţiei documentului, Ministerul Finanțelor Publice a transmis, în 
original,  traducerea integrală în limba română a Protocolului de modificare a 
Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a statutului acesteia 
(2 pag.) şi a anexelor care cuprind Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale 
de Investiţii (6 pag.), informaţii privind valoarea capitalului social declarat şi 
distribuirea cotelor între membrii băncii (1 pag.). Statutul Băncii Internaţionale de 
Investiţii (13 pag.). 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate  de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru ratificarea 
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 
forma prezentată de Guvern. 

Anexam la prezentul raport, în original, traducerea în limba română a 
Protocolului. 

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

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Maria – Andreea PAUL 
 

                                                                                                                                 
                       
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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