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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 București, 28 aprilie 2020  

Nr. 4c-2/296 

 

PLx.137/2020 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a 

pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019, trimis cu 

adresa nr. PLx.137/2020, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 28 aprilie 2020 

Nr. 4c-2/296 

 

PLx.137/2020 

 

 

RAPORT 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) 

dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii 

pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru 

politică externă, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează creşterea rezilienţei facilităţilor 

critice ale Jandarmeriei Române de răspuns în situaţii de urgenţă şi la dezastre, 

precum şi consolidarea capacităţilor instituţionale pentru pregătirea şi răspunsul în 

situaţii de urgenţă. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va asigura implementarea 

Proiectului, prin Unitatea de Implementare a Proiectului înfiinţată în acest scop în 

cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (IGJR), căruia i se deleagă 

întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea Proiectului.  
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menționat 

mai sus, în ședința online, din data de 28 aprilie 2020.     

La lucrările Comisiei online și-au înregistrat prezența un număr de 27 

deputați, din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat la ședința online a comisiei, 

în calitate de invitat, doamna Diana Blîndu – Șef serviciu, în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice. 

       În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii 

pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019, în forma 

prezentată de Guvern. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 

               Cristina Dicu 
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