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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2007 pentru ratificarea amendamentului 
convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti 
la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru 
situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor 
naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară 
nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de 
Mediu privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă, cu care comisia noastră 
a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. PL.x 557  din 10 septembrie 
2007. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Aurel Gubandru 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 
Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 

României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 

26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.389/2004 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă şi a 

Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de 

implementare a Facilităţii Globale de Mediu privind finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale 

şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă 
 
Cu adresa nr. PL.x. 557 din 10 septembrie 2007, Biroul Permanent conform 

art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 
Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 
26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.389/2004 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă şi a 
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Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de 
implementare a Facilităţii Globale de Mediu privind finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru 
situaţii de urgenţă. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, trimis cu adresa nr. 1152/3.09.2007 şi avizul favorabil al Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr. 26/1860 din 
19.09.2007. 

 Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  aprobarea 
Amendamentului la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a 
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situaţii de 
urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de 
Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu privind finanţarea Proiectului 
de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru 
situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004.  

Proiectul se implementează de către patru instituţii publice, şi anume: 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Agenţia 
Naţională pentru Resurse Minerale. 

Datorită inundaţiilor care au lovit România în ultimii ani, s-a impus un 
management optim în vederea luării deciziilor. În acest context, importanţa strategică 
a dezvoltării şi implementării Sistemului de Management Informaţional pentru 
Situaţiile de Urgenţă, obiectiv prioritar al Proiectului, a fost reiterată în cadrul 
şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă din data de 11 decembrie 
2006, fiind primul sistem integrat ce asigură elementele de bază pentru luarea deciziei 
asigurării conducerii unitare a intervenţiei. 

Sistemul se poate implementa la nivel central în proporţie de aproximativ 
54% iar la nivel local în proporţie de 45%, funcţionând cu dotări minimale, dar nu 
optime. 

Banca Mondială a luat cunoştinţă de faptul că sumele destinate acoperirii la 
nivel naţional sunt insuficiente, sugerând o suplimentare de fonduri. Astfel, 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a identificat suma de 4,5 milioane USD, 
în calitate de administrator special al obiectivelor de investiţii identificate, care poate 
fi disponibilizată. 

Comitetul Interministerial de Coordonare a Proiectului, în şedinţa din 28 
martie 2007, a luat cunoştinţă despre propunerea Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile privind disponibilizarea sumei de 4,5 milioane USD, urmând ca instituţiile 
implicate să procedeze la demararea formalităţilor necesare în vederea amendării 
Acordului de împrumut şi modificării, în mod corespunzător, a legii de ratificare a 
acestuia. 

Menţionăm că prin amendarea Acordului de împrumut nu se majorează 
obligaţiile financiare ale României faţă de  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare şi nu determină noi condiţionări economice faţă de cele convenite 
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iniţial între părţi. Prin modificarea Legii nr.389/2004 de ratificare a Acordului de 
împrumut nu se majorează contribuţia totală a României la finanţarea Proiectului, 
respectiv 46,657 milioane USD.  

Necesitatea aprobării Amendamentului şi modificării Legii nr.389/2004, în 
regim de urgenţă, rezultă din următoarele motive: 

- lansarea în cel mai scurt timp a procedurii de licitaţie internaţională 
pentru achiziţionarea echipamentelor, produselor software şi a 
serviciilor aferente necesare implementării sistemului; 

- implementarea sistemului la nivel naţional. 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 

din Constituţia României, republicată. 
La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul Doică Cătălin, Secretar de Stat 
în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat  20 deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Senatului. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 
2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor 
în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă, 
semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregatirea pentru 
situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în 
calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor 
naturale şi pregatirea pentru situaţii de urgenţă, în şedinţa din data de 19.09.2007,   
comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 

Expert  parlamentar: 
Popescu Luminiţa 

 



ANEXĂ 1 
 

I. Amendamente admise 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.

Titlul ordonanţei: 
 

ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ 
pentru ratificarea Amendamentului convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 

2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut 
dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 

producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă,  

semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru 
modificarea şi completarea  Legii nr.389/2004 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de 

diminuare a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de 

urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară 

Titlul ordonanţei se modifică după cum urmează: 
 

ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ 
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 

2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 

cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă,  

semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru 
modificarea şi completarea  Legii nr.389/2004 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 

producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă 

 
 
Ordonanţa 
propune, în fapt,  
aprobarea unui 
amendament la 
Acordul deja 
ratificat. 



nerambursabilă dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
acţionând în calitate de Agenţie de implementare a 

Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 

producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 

2004 
 

financiară nerambursabilă dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
acţionând în calitate de Agenţie de implementare a 

Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 

producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 

2004 
 

2.

Luând în considerare necesitatea ratificării 
amendamentului la Acordul de împrumut în regim 
de urgenţă, precum şi modificarea corespunzătoare a 
sumelor asigurate de bugetul de stat cu titlu de 
cofinanţare pentru lansarea, în cel mai scurt timp, a 
procedurii de licitaţie internaţională pentru 
achiziţionarea echipamentelor, produselor software 
şi serviciilor aferente necesare implementării 
Sistemului Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
 

având în vedere existenţa unui risc ridicat de 
neîndeplinire a principalului obiectiv al Proiectului, 
respectiv implementarea la nivel naţional a 
Sistemului Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
în termenul limită stabilit prin Acordul de împrumut, 
respectiv 31.12.2009, determinat de perioada lungă 
de timp, aproximativ 20 de luni, necesară 
implementării, 
 

în considerarea riscului ridicat de neutilizare a 
specificaţiilor tehnice întocmite de consultant şi 

Luând în considerare necesitatea aprobării 
amendamentului la Acordul de împrumut în regim 
de urgenţă, precum şi modificarea corespunzătoare a 
sumelor asigurate de bugetul de stat cu titlu de 
cofinanţare pentru lansarea, în cel mai scurt timp, a 
procedurii de licitaţie internaţională pentru 
achiziţionarea echipamentelor, produselor software 
şi serviciilor aferente necesare implementării 
Sistemului Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
 

având în vedere existenţa unui risc ridicat de 
neîndeplinire a principalului obiectiv al Proiectului, 
respectiv implementarea la nivel naţional a 
Sistemului Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
în termenul limită stabilit prin Acordul de 
împrumut, respectiv 31.12.2009, determinat de 
perioada lungă de timp, aproximativ 20 de luni, 
necesară implementării, 
 

în considerarea riscului ridicat de neutilizare a 
specificaţiilor tehnice întocmite de consultant şi 

Idem  
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incluse în documentaţia de achiziţie, datorită 
evoluţiei rapide înregistrate în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor, existând riscul ca 
anumite componente ale căror performanţe au fost 
solicitate prin caietul de sarcini să devină 
indisponibile din cauza uzurii morale sau din alte 
cauze, aspecte care pot genera un risc ridicat de eşec 
al procedurii de achiziţie, ofertanţii fiind puşi în 
imposibilitatea întocmirii unor oferte
corespunzătoare, 

 

 

ţinând cont de faptul că situaţiile de urgenţă, în ceea
ce priveşte vulnerabilitatea sub aspect social şi
economic la calamităţi naturale, vizează interesul
public, iar implementarea Sistemului Informaţional
pentru Situaţii de Urgenţă, prin importanţa sa în
managementul situaţiilor de urgenţă, constituie o
situaţie extraordinară a cărui reglementare nu poate fi
amânată, 
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, 
republicată, şi al art.19 alin.(1) lit.h) şi alin. (3) din 
Legea nr. 590/2003 privind tratatele, 
 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 
 

incluse în documentaţia de achiziţie, datorită 
evoluţiei rapide înregistrate în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor, existând riscul ca 
anumite componente ale căror performanţe au fost 
solicitate prin caietul de sarcini să devină 
indisponibile din cauza uzurii morale sau din alte 
cauze, aspecte care pot genera un risc ridicat de eşec 
al procedurii de achiziţie, ofertanţii fiind puşi în 
imposibilitatea întocmirii unor oferte 
corespunzătoare, 
 

ţinând cont de faptul că situaţiile de urgenţă, în ceea
ce priveşte vulnerabilitatea sub aspect social şi
economic la calamităţi naturale, vizează interesul
public, iar implementarea Sistemului Informaţional
pentru Situaţii de Urgenţă, prin importanţa sa în
managementul situaţiilor de urgenţă, constituie o
situaţie extraordinară a cărui reglementare nu poate fi
amânată, 
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia 
României, republicată, şi al art.19 alin.(1) lit.h) şi 
alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, 
 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 
 

3.
Art.I. - Se ratifică Amendamentul convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 
2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 

Art.I. – Se aprobă Amendamentul convenit prin 
scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 
2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul 

Idem  
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României şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut 
dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea 
Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 
producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 
2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004.  

 României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 
mai 2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004.  

  

4.

Art.II. –Legea nr.389/2004 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
privind finanţarea Proiectului de diminuare a 
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de 
asistenţă financiară nerambursabilă dintre România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, acţionând în calitate de Agenţie de 
implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind 
finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 
mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 3 prima şi a treia liniuţă se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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 „ - prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative - 4,007 milioane dolari S.U.A.; 
………………………………………………………
……………………………………… 
  - prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile - 21,985 milioane dolari S.U.A.; şi”; 
 

2. După articolul 3,  se introduce un nou articol, art. 
31, cu următorul cuprins: 
„ Art. 31 Repartizarea contribuţiei prevăzute la art.3 
se poate modifica, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art.5 alin.(1), prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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