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L E G E 
 
 
 
  
 pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi 
impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor 
forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele 
forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 
 

 
 Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 

 
 Articol unic. – (1) Pentru Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 
(2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2008, pentru finanţarea 
Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de 
inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, echivalentul în lei 
al sumelor necesare finanţării Proiectului a cărui valoare netă este de             
60 milioane euro se va asigura de la bugetul de stat, prin includerea 
acestor sume în bugetul anual al Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe 
toată durata de implementare a Proiectului. Contravaloarea taxelor şi 
impozitelor, inclusiv taxa pe valoare adăugată, aferente Proiectului, 
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datorate şi plătibile pe teritoriul României, se va asigura de la bugetul de 
stat, prin bugetul anual al Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe toată 
durata de implementare a Proiectului. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 89/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de                 
împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 
30 august 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,               
nr. 96 din 7 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,                
se abrogă. 
 
 

 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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