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LEGE

pentru ratificarea Scrisorii de infelegere privind avansul pentru pregatirea 

Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justitie”, dintre Romania 

Banca Internafionala pentru Reconstruc^ie Dezvoltare, semnata la Bruxelles 

la 30 mai 2019 la Bucure^ti la 6 iunie 2019

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art.l.- Se ratifica Scrisoarea de in^elegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului 
de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justi^ie”, dintre Romania §i Banca Intemaponala pentru 

Reconstructie §i Dezvoltare, semnata la Bruxelles la 30 mai 2019 §i la Bucure^ti la 6 iunie 2019, 
in valoare de 2,5 milioane USD, denumita in continuare Scrisoare de intelegere privind avansul.

Art.2.- (1) Ministerul Justitiei este desemnat agenpe de implementare §i, in aceasta 

calitate, i se deleaga intreaga autoritate §i responsabilitate in aplicarea prevederilor Scrisorii de 

mfelegere privind avansul §i in realizarea activitatiior de pregatire pentru care s-a contractat 

avansul prevazut la art.l. Ministerul Justitiei va implementa activitalile aferente avansului prin 

Direc^ia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi exteme.

(2) Ministerul Finanlelor Publice va incheia cu Ministerul Justi^iei un acord 

subsidiar, prin care se vor stabili drepturile §i obligajiile parlilor in aplicarea Scrisorii de 

intelegere privind avansul.
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Art.3.- Cheltuielile reprezentand echivalentul in iei al valorii avansului vor fi cuprinse in 

bugetul Ministerului Justi^iei, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destina^ie de la bugetui 
de stat.

Art.4.- Sumele trase din avans §i virate in contul de valuta deschis pe numele 

Ministerului Finantelor Publice la Banca Nationals a Romaniei se utilizeaza pe masura 

necesita^ilor de fman^are a deficitului bugetului de stat §i de refmantare a datoriei publice 

guvemamentale, in conformitate cu prevederile Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului 

nr.64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modific^i §i completari prin Legea nr. 109/2008, 

cu modificarile §i completarile ulterioare.

A

Art.5.- In cazul in care imprumutul pentru a carui pregatire s-a contractat avansui care 

face obiectul Scrisorii de m(elegere privind avansui, ratificata prin prezenta lege, nu se 

contracteaza, rambursarea sumelor trase din avans, precum §i plata dobanzilor acumulate se 

asigura conform legisla^iei in vigoare privind datoria publica, prin mecanismul aferent 

finan^arilor rambursabile contractate de Guvemul Romaniei, prin Ministerul Finan^elor Publice, 
in vedereafmanlarii deficitului bugetului de stat §i refinantarii datoriei publice guvemamentale.

Art.6.- (1) Se autorizeaza Guvemul Romaniei ca, prin Ministerul Finanlelor Publice, sa 

convina cu Banca Intema^ionala pentm Reconstructie §i Dezvoltare amendamente la conpnutul 

Scrisorii de in(elegere privind avansui, care nu sunt de natura sa majoreze obligaliile financiare 

asumate de Romania fa^a de Banca Intemationala pentru Reconstruc^ie §i Dezvoltare.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin.(l) se aproba prin hot^are a
Guvemului.
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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