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RAPORT
asupra

proiectului de lege privind majorarea capitalului autorizat de^inut de Romania 
la Corpora(ia Financiara Internat:ionala, in conformitate cu Rezolu^ia 

nr.271/2020 privind „Majorarea selectiva de capital 2018" ?! Rezolu^ia 
nr.272/2020 privind „Majorarea generala de capital 2018", adoptate de 

Consiliul Guvernatorilor Corpora^iei Financiare Internationale
L542/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, fmanje, activitate bancara §i 
pia^a de capital, prin adresa nr. L542/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, m vederea dezbaterii 5i elaborarii raportului asupra proiectului de lege privind 
majorarea capitalului autorizat depinut de Romania la Corporapia Financiara 
Internapionald, in conformitate cu Rezolupia nr.271/2020 privind ..Majorarea selectiva 
de capital 2018" ^i Rezolupia nr.272/2020 privind ..Majorarea generala de capital 
2018" adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporapiei Financiare Internapionale, 
inijiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea majorarii capitalului 
autorizat depnut de Romania la Corporapa Financiara Internationala, in conformitate cu 
Rezolupia nr.271/2020 privind „Majorarea selectiva de capital 2018” ?! Rezolupia 
nr.272/2020 privind „Majorarea generala de capital 2018", adoptate de Consiliul 
Guvernatorilor Corporapiei Financiare Internapionale. Astfel, Romania, prin Ministerul 
Finanpelor Publice, va putea sa subscrie un numar total de 17953 acpiuni in cadrul celor 
doua crested de capital (11.176 acpiuni, cu valoare totala de 11.176.000 dolari SUA, pentru 
majorarea generala de capital §i 6.777 acpiuni, cu valoare totala de 6.777.000 dolari SUA, 
pentru majorarea selectiva de capital). Capitalul subscris se va varsa integral, prin virament, 
in transe anuale egale, incepand cu anul 2021, pana la 16.04.2023 pentru majorarea 
selectiva a capitalului, respectiv pana la 16.04.2025 pentru majorarea generala de capital. 
Totodata, in urma conversiei rezultatului reportat in capital subscris si varsat, Romaniei ii 
vor reveni gratuit un numar suplimentar de 28.340 acpiuni.



Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru politica externa a transmis aviz favorabil.

In conformitate cu art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ?! 
completarile ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanji ai Ministerului Finantelor 
Pubice.

In sedinta din data de 01.09.2020, desfasurata prin mijloace electronice, in 
conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
si completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege si avizele primite si 
au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte un raport de admitere, fara amendamente.

Comisia pentru buget, finan5:e, activitate bancara ^i piafa de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2] din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei ^i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Romulus BulacuSenator Viorel Arca^
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Cons, coord. M. Spiridon
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