
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de 
Agenţie de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), 
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, 
pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 
producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 şi la Bucureşti la  
15 octombrie 2003 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Art. 1. – Se ratifică Scrisoarea de Acord dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de Agenţie de 
Implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), privind asistenţa 
financiară nerambursabilă acordată României, în valoare de 350.000 dolari 
SUA, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 
producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, 
semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003, 
denumit în continuare acord. 
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Art. 2. – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi 
Ministerul Economiei şi Comerţului, prin intermediul Agenţiei Naţionale 
pentru Resurse Minerale au răspunderea pentru realizarea activităţilor 
prevăzute în acord, în calitate de agenţii de implementare. În acest sens, 
Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi respectiv Ministerul Economiei şi 
Comerţului şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, convenţii prin 
care va transfera acestora drepturile şi obligaţiile ce decurg din aplicarea 
acordului prevăzut la art. 1. 

 
Art. 3. – Contribuţia României la finanţarea activităţilor 

enumerate în acord se va asigura, în limita echivalentului în lei a sumei de 
119.000 dolari SUA, de la bugetul de stat, astfel: 

a) prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului echivalentul în lei al sumei de 39.000 dolari SUA; 

b) prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului echivalentul 
în lei al sumei de 80.000 dolari SUA. 

 
Art. 4. – Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de Agenţie de 
Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, să introducă, pe parcursul 
utilizării asistenţei financiare nerambursabile, în raport cu condiţiile 
concrete de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care 
privesc realocări de fonduri, modificări în structura asistenţei financiare 
nerambursabile pe componente, precum şi alte modificări care nu sunt de 
natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi 
condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. 
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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. 
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