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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

privind acordarea unui Avans, în valoare de 2 milioane dolari SUA, pentru pregătirea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, care 

urmează să fie finanţat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane de dolari SUA, semnată la Bucureşti, la 30 iunie 2004 

 

 În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr.23/2003, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege 

pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui Avans, în 
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valoare de 2 milioane dolari SUA, pentru pregătirea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, care urmează să fie finanţat printr-un împrumut în 

valoare de 80 milioane de dolari SUA, semnată la Bucureşti, la 30 iunie 2004, P.L. X-453/24.08.2004. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 25 august 2004. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele anexate. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 
                   dr. Varujan Pambuccian 
 
 
 
 
 
AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
Nr. 
crt. 

 Text iniţial     
        

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare  

1. LEGE pentru ratificarea Scrisorii de intelegere 
intre Romania si Banca Internationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea 
unui avans, în valoare de 2 milioane dolari SUA, 
pentru pregatirea Proiectului „Economia bazata 
pe cunoastere”, care urmeaza sa fie finantat 
printr-un imprumut în valoare de 80  milioane 
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dolari SUA, semnata la Bucuresti la  30 iunie 
2004   

2. Art. 1-  Se ratifica Scrisoarea de intelegere intre 
Romania si Banca Internationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui 
avans, în valoare de 2 milioane dolari SUA, pentru 
pregatirea Proiectului „Economia bazata pe 
cunoastere, care urmeaza sa fie finantat printr-un 
imprumut în valoare de 80 milioane dolari SUA, 
semnata la  Bucuresti la  30  iunie 2004. 

  

3. Art. 2. - Avansul va fi utilizat pentru pregatirea 
Proiectului „Economia bazata pe cunoastere”, 
respectiv pentru stabilirea sistemului de 
management financiar, acoperirea costurilor initiale 
de infiintare si functionare a Unitatii de Management 
a Proiectului (UMP), incluzand echipament, dotari 
de birou, vehicule, pregatire, consultanta, salarii, 
costuri de auditare si alte costuri necesare, precum si 
pentru realizarea unui proiect pilot de retele 
electronice ale comunitatilor locale. 

Art. 2. - Avansul va fi utilizat pentru pregatirea 
Proiectului „Economia bazata pe cunoastere”, 
respectiv pentru implementarea sistemului de 
management financiar, acoperirea costurilor 
initiale de infiintare si functionare a Unitatii de 
Management a Proiectului, denumită în 
continuare UMP, incluzand echipament, dotari de 
birou, vehicule, pregatire, consultanta, salarii, 
costuri de auditare si alte costuri necesare, precum 
si pentru realizarea unui proiect pilot de retele 
electronice ale comunitatilor locale.  
(V. Pambuccian) 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

4. Art. 3.   - Prevederile Scrisorii de intelegere vor fi 
aplicate de catre UMP constituita in cadrul 
Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiei sub directa responsabilitate si 
coordonare a ministrului.   

Art. 3.   - Prevederile Scrisorii de intelegere vor fi 
aplicate de catre UMP constituita la nivelul 
Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiei prin ordin al ministrului.  
(V. Pambuccian) 

Pentru conformitate cu 
terminologia OUG nr. 52/1999 

5. Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice va incheia cu 
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei 
o conventie prin care va  delega  acestuia  din urma 
intreaga autoritate si responsabilitate in aplicarea 
prevederilor Scrisorii de intelegere si  in realizarea 

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice va incheia 
cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiei un Acord de împrumut subsidiar 
prin care va  delega  acestuia  din urma intreaga 
autoritate si responsabilitate in aplicarea 

Pentru reglementarea mai clară 
a mecanismului de delegare a 
responsabilităţii  
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activitatilor de pregatire a  Proiectului convenit cu 
Banca Internationala pentru Reconstructie si 
Dezvoltare,  prin UMP  constituita conform 
prevederilor art. 3. 

prevederilor Scrisorii de intelegere si  in realizarea 
activitatilor de pregatire a  Proiectului convenit cu 
Banca Internationala pentru Reconstructie si 
Dezvoltare,  prin UMP  constituita conform 
prevederilor art. 3, precum şi în utilizarea 
sumelor din împrumut. 
(V. Pambuccian) 

6. Art. 5. - Contributia Romaniei la realizarea  
Proiectului, inclusiv impozitele si taxele platibile pe 
teritoriul Romaniei, se va  asigura de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si 
Tehnologiei Informatiei din sumele prevazute anual 
cu aceasta destinatie.   

  

7. Art. 6.  -  Rambursarea Avansului, plata dobanzii, a 
comisionului de serviciu si a altor cheltuieli interne 
si externe aferente - se asigura de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si 
Tehnologiei Informatiei din sumele prevazute anual 
cu aceasta destinatie.  

  

8. Art. 7.  - Pentru scopurile in care va fi utilizat 
Avansul pentru pregatirea Proiectului „Economia 
bazata pe cunoastere”, Ministerul Comunicatiilor si 
Tehnologiei Informatiei,  prin UMP, poate efectua 
plati in valuta catre rezidenti, 
contractori/subcontractori romani in cadrul 
contractelor adjudecate pentru executarea de lucrari, 
furnizarea de bunuri si servicii, din sumele si in 
limita Avansului acordat de Banca Internationala 
pentru Reconstructie si Dezvoltare. 

  

9. Art. 8. - (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin 
Ministerul Finantelor Publice, ca, de comun acord cu 
Banca Internationala pentru Reconstructie si 
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Dezvoltare, sa introduca pe parcursul utilizarii 
Avansului, amendamente la continutul Scrisorii de 
intelegere care nu sunt de natura sa sporeasca 
obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca 
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare 
convenite initial intre parti.  
(2) Amendamentele la Scrisoarea de intelegere, 
convenite cu  Banca Internationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare conform alin. (1), se vor 
aproba prin hotarare a Guvernului. 

 
 


