
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea 
catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea 
aerului, semnat la Bucureşti, la 16 iulie 2003 şi la Paris, la   
25 august 2003 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 Art. 1. – Se ratifică Acordul cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru 
finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale 
generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti, la 
16 iulie 2003 şi la Paris, la 25 august 2003, numit în cele ce 
urmează acord.  
 
 Art. 2. – (1) Aplicarea prevederilor acordului cadru va fi 
realizată de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului, desemnat ca agenţie de implementare. 
 (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului un acord de 
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împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi 
obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor acordului cadru. 
 
 Art. 3. – Contribuţia României la finanţarea proiectului 
menţionat la art. 1 se va asigura, în limita echivalentului în lei a 
40 milioane euro, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. La aceasta se adaugă 
sumele necesare acoperirii contravalorii impozitelor şi a taxelor 
de orice fel datorate şi plătibile pe teritoriul României. 
 
 Art. 4. – Plata serviciului datoriei publice aferent 
împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea 
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente 
împrumutului, se asigură din sumele alocate anual, cu această 
destinaţie, Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului. 
 
 Art. 5. – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, să introducă, pe parcursul 
utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de 
derulare a acordului cadru, amendamente la conţinutul acestuia, 
care privesc realocări de fonduri, modificări în structura 
împrumutului pe componente, precum şi alte modificări care nu 
sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României 
faţă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să 
determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite 
iniţial între părţi. 
 (2) Amendamentele la acordul cadru convenite cu Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, conform alin. (1), se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, 
republicată. 
 
 
 

 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Viorel Hrebenciuc 

 
 
  
 
 


