
HOTĂRÂRE nr. 191 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea Acordului-
cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor 
istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 
18 decembrie 2006 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 lit. c) şi al art. 7 din 
Legea datoriei publice nr. 313/2004, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 
Se aprobă Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul 
Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 78,2 
milioane euro, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice 
din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006. 

Art. 2 
(1)Aplicarea prevederilor Acordului-cadru de împrumut va fi realizată de Ministerul 
Culturii şi Cultelor, desemnat ca agenţie de implementare, care va înfiinţa în acest scop o 
unitate de management al Proiectului. 
(2)Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Culturii şi Cultelor un acord de 
împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea 
prevederilor Acordului-cadru de împrumut. 

Art. 3 
Sumele necesare acoperirii contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, taxele şi 
impozitele aferente acestuia, datorate şi plătibile pe teritoriul României, precum şi sumele 
necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor şi a altor costuri aferente 
împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor, aprobat în condiţiile legii. 

Art. 4 
(1)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să convină de comun acord cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei amendamente la conţinutul acordului-cadru de 
împrumut prevăzut la art. 1, în funcţie de condiţiile de derulare a acestuia. 
(2)Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite conform alin. (1) se vor 
aproba prin hotărâre a Guvernului. 
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ANEXĂ:  
ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT între România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 166 din data de 8 martie 2007 
 


