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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti,    13.12.2006

Nr. 795 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut  
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii 

 gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006 
 
 

 Cu adresa nr.PL.x 935 din 6 decembrie 2006, Biroul Permanent conform art. 
95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură 
de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  pentru finanţarea Proiectului 
privind prevenirea şi combaterea extinderii  gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 
octombrie 2006. 
 La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, 
precum şi punctul de vedere al Guvernului. 
 Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  ratificarea Acordului 
de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare  pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii  
gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi pentru modificarea Legii 
nr.170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului 
pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură. 
 Obiectivele urmărite în cadrul acestui Proiect sunt: creşterea capacităţii de 
reacţie a instituţiilor abilitate din România în cazul apariţiei de noi focare de gripă 
aviară şi  reducerea riscului pe care îl prezintă gripa aviară atât pentru sectorul avicol 
cât şi pentru oameni. 
 Costul total al Proiectului este de 37,5 milioane euro, repartizat astfel:  

1. împrumut Banca Internaţională pentru 29,6  milioane euro Reconstrucţie 
şi Dezvoltare 

2. Guvernul României, de la bugetul de stat, 7,9  milioane euro prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi al Autorităţii Naţionale 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) 
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 Proiectul este structurat pe trei componente: Sănătate animală, Sănătate 
umană şi Conştientizare publică, comunicare şi sprijin pentru implementarea 
Proiectului. 

 Componenta privind sănătatea animală, în valoare de 14,2 milioane euro, 
va fi implementată de către ANSVSA şi va finanţa achiziţionarea de bunuri, 
echipamente, activităţi în vederea creşterii capacităţii de prevenire şi pregătire în caz 
de epidemie de gripă aviară precum şi a diagnosticării şi cercetării bolii respective, 
îmbunătăţirea condiţiilor de biosecuritate în sectorul de creştere şi comercializare a 
păsărilor. 

 Componenta privind sănătatea umană în valoare de 19,8 milioane euro, 
implementată de Ministerul Sănătăţii Publice; va finanţa  procurarea de bunuri, 
echipamente, servicii, lucrări civile pentru consolidarea sistemului naţional de 
sănătate publică şi supraveghere. 

 Componenta de conştientizare publică, comunicare şi sprijin pentru 
implementarea Proiectului în valoare de 3,5 milioane euro, va fi realizată de către 
ANSVSA şi Ministerul Sănătăţii Publice. 

 Termenii şi condiţiile financiare ale împrumutului sunt: 
- împrumutul este denonimat în euro, suma acestuia fiind 29,6 mil.euro; 
- maturitatea este de 15 ani, cu 5 ani perioada de graţie; 
- împrumutul va fi rambursat în rate egale; 
- comision iniţial - comision standard al băncii este de 1% aplicat la     
valoarea întregului împrumut; 
- rata dobânzii variabilă, se calculează semestrial şi se comunică de către 
Bancă pentru creditele acordate României; 
- data finală de utilizare a sumelor de împrumut este de 31 decembrie 2009.   
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 

din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată fiind Camera 
Deputaţilor. 

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 28 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. 
  In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii  gripei 
aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, în şedinţa din data de 13.12.2006, 
comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
Radu Cătălin Drăguş 

 
                    Expert: 

Luminiţa Popescu 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 

1.

LEGE 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi 

combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 

5 octombrie 2006  

 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi 

combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 

5 octombrie 2006 şi pentru modificarea alin.(1) al art.2 

din Legea nr.170/2005 pentru ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea 

Proiectului pentru modernizarea sistemului de 

informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la 

Bucureşti la 28 ianuarie 2005 

 

Autor: Comisia 

 

 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
 
 
 
 

2.

Art. 1 - Se ratifică Acordul de împrumut între România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, in 

valoare de 29,6 milioane euro, pentru finanţarea Proiectului 

privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, 

Art. 1 - Se ratifică Acordul de împrumut între România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, in 

valoare de 29,6 milioane euro, pentru finanţarea Proiectului 

privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, 

 
 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, denumit în 

continuare Acord. 

 

semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, denumit în 

continuare Acordul. 

Autor: Comisia  

 
 
 

3.

Art. 2 – (1) Proiectul privind prevenirea şi combaterea 

extinderii gripei aviare, denumit în continuare Proiectul, se 

realizează de către Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor si Ministerul 

Sănătăţii Publice. În acest sens: 

a) în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor se va înfiinţa o Unitate de 

Management al Proiectului pentru modernizarea sistemului 

de informare şi cunoaştere în agricultură şi Proiectului 

privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, 

dotată cu personal corespunzător, adecvat ca număr şi 

atribuţii, pentru implementarea părţii sale din Proiectul 

privind modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere 

în agricultură şi respectiv din Proiectul privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare; 

b) Unitatea de Management al Proiectului Fondului Global 

de combatere a SIDA, tuberculozei şi malariei şi al Băncii 

Mondiale, înfiinţată în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice 

va fi completată cu personal corespunzător, adecvat ca 

număr şi atribuţii, pentru implementarea părţii sale din 

Proiectul privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei 

Art. 2 – (1) Proiectul privind prevenirea şi combaterea 

extinderii gripei aviare, denumit în continuare Proiectul, se 

realizează de către Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor si Ministerul 

Sănătăţii Publice. În acest sens: 

a) în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor se înfiinţează o Unitate de 

Management al Proiectului pentru modernizarea sistemului 

de informare şi cunoaştere în agricultură şi al Proiectului 

privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, 

dotată cu personal corespunzător, adecvat ca număr şi 

atribuţii, pentru implementarea părţii sale din Proiectul 

privind modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere 

în agricultură şi, respectiv, din Proiectul privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare; 

b) Unitatea de Management al Proiectului Fondului Global 

de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi  Băncii 

Mondiale, înfiinţată în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice 

va fi completată cu personal corespunzător, adecvat ca 

număr şi atribuţii, pentru implementarea părţii sale din 

Proiectul privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
aviare. 

 

   (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia 

acorduri de împrumut subsidiar cu Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor si 

Ministerul Sănătăţii Publice, prin care se va delega acestora 

întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea 

proiectului şi utilizarea sumelor din împrumut. 

 

aviare. 

Autor: Comisia 

   (2) Nemodificat 

 
 

4.

Art. 3 – Contribuţia părţii române la finanţarea proiectului 

prevăzut la art. 1 se va asigura, începând cu anul 2006, în 

limita echivalentului în lei al sumei de 7,9 milioane euro de 

la bugetul de stat, astfel: 

a) prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – 5,1 

milioane euro; 

b) prin bugetul Ministerul Sănătăţii Publice –  2,8 

milioane euro. 

 

Art. 3 – Contribuţia părţii române la finanţarea Proiectului 

se va asigura, începând cu anul 2006, în limita 

echivalentului în lei al sumei de 7,9 milioane euro de la 

bugetul de stat, astfel: 

a) prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

– 5,1 milioane euro; 

b) prin bugetul Ministerul Sănătăţii Publice –  

2,8 milioane euro. 

 

   Autor: Comisia 

 
 
 
 

Tehnică legislativă 
 

5.

Art. 4 – Plata serviciului datoriei publice aferent 

împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, 

achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri 

aferente împrumutului se asigură de către  Ministerul 

 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
Sănătăţii Publice şi de Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din sumele 

cu această destinaţie, alocate anual de la bugetul de 

stat in bugetele proprii, începând cu anul 2006. 

 
 
 

6.

Art. 5 - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la 

solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor şi respectiv a Ministerului 

Sănătăţii Publice, de comun acord cu Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă, pe 

parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile 

concrete de derulare a Acordului, amendamente la 

conţinutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, 

modificări în structura 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. 

   (2) Amendamentele la Acord convenite cu Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

prevăzute la alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a 

Guvernului. 

 

Art. 5 - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice 

ca, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară 

şi pentru Siguranţa Alimentelor şi, respectiv, a Ministerului 

Sănătăţii Publice, de comun acord cu Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă pe 

parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile 

concrete de derulare a Acordului, amendamente la 

conţinutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, 

modificări în structura 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. 

   (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare potrivit  

alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. 

 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
 

7. Art. 6 – Alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr. Art. 6 – Alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr.  
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru 

modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în 

agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

526 din 21 iunie 2005, se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

˝Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi 

cunoaştere în agricultură, denumit în continuare Proiectul, 

se realizează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale şi de către Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. În 

scopul implementării Proiectului în bune condiţii, Unitatea 

de Management al Proiectului „Sprijinirea serviciilor din 

agricultură” din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale va fi dotată cu personal 

corespunzător, adecvat ca număr şi atribuţii şi va asigura 

implementarea părţii sale din Proiect, iar in cadrul 

Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor se va înfiinţa o Unitate de 

Management al Proiectului pentru modernizarea sistemului 

de informare şi cunoaştere în agricultură şi Proiectului 

privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, 

170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru 

modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în 

agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

526 din 21 iunie 2005, se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

˝Art.2. – (1) Proiectul pentru modernizarea sistemului de 

informare şi cunoaştere în agricultură, denumit în 

continuare Proiectul, se realizează de către Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de către 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor. În scopul implementării Proiectului 

în bune condiţii, Unitatea de Management al Proiectului 

„Sprijinirea serviciilor din agricultură”, din cadrul 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

va fi dotată cu personal corespunzător, adecvat ca număr şi 

atribuţii şi va asigura implementarea părţii sale din Proiect, 

iar in cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor se înfiinţează o Unitate de 

Management al Proiectului pentru modernizarea sistemului 

de informare şi cunoaştere în agricultură şi al Proiectului 

privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, 

 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
dotată cu personal corespunzător, adecvat ca număr şi 

atribuţii, pentru implementarea părţii sale din Proiectul 

pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere 

în agricultură şi respectiv din Proiectul privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare˝. 

  

 

dotată cu personal corespunzător, adecvat ca număr şi 

atribuţii, pentru implementarea părţii sale din Proiectul 

pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere 

în agricultură şi respectiv din Proiectul privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare˝. 

  

Autor: Comisia 
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