
HOTĂRÂRE nr. 649 din 31 iulie 2014 pentru aprobarea 
amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori 
semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 
ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 
finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, 
renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes 
public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la 
Paris la 14 mai 2007 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) 
din Hotărârea Guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea 
sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, 
semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic 
Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de 
scrisori*) semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 
2014, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind 
finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de 
interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris 
la 14 mai 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
_____ 
*) Traducere. 
-****- 

PRIM-MINISTRU 
VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează: 
Viceprim-ministru, 
ministrul culturii, 
Kelemen Hunor 

Ministrul finanţelor publice, 
Ioana-Maria Petrescu 

Ministrul delegat pentru buget, 
Liviu Voinea 

Ministrul afacerilor externe, 
Titus Corlăţean 

ANEXĂ: 
(1)_ 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI 
Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială 
Domnului Daniel Chiţoiu, 
viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice 
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 
Bucureşti, România 
Paris, 30 ianuarie 2014 



Ref.: - Extinderea datei-limită de tragere a sumelor împrumutului F/P 
1572 (2006) - Proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau 
reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România 
Stimate Domnule Ministru, 
Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 29 noiembrie 2013 cu privire 
la amendarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus, BDCE ia la 
cunoştinţă că: 
- au fost realizate economii în cadrul proiectului, iar Ministerul Culturii propune 
introducerea unui nou obiectiv - extinderea şi reabilitarea unei clădiri deţinute de 
Ministerul Culturii în Timişoara, în vederea înfiinţării Muzeului Naţional al 
Revoluţiei din România, iar 
- graficul lucrărilor trebuie extins pentru a permite finalizarea proiectului. 
Avem plăcerea să vă informăm că BDCE nu are nicio obiecţie să confirme 
introducerea noului obiectiv menţionat mai sus în proiect şi că data-limită de 
tragere este înlocuită cu 30 iunie 2016. 
Vă asigurăm că proiectul reprezintă o prioritate pentru BDCE şi că banca va 
continua să acorde o atenţie deosebită implementării în continuare a proiectului. 

Cu stimă, 
Melanie Wieschollek Lacroix, 

director departament 
Director general, 
Thierry Poirel 

(2)_ 
GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
Cabinet viceprim-ministru, 
ministrul finanţelor publice 
Bucureşti, 29 noiembrie 2013 
Dl. dr. Rolf Wenzel, guvernator 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
Ref.: Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1572 (2006) - 
Proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea 
clădirilor culturale de interes public din România 
Stimate Domnule Guvernator, 
Având în vedere stadiul actual al proiectului menţionat mai sus, în vederea 
asigurării finalizării cu succes a acestuia, precum şi pentru asigurarea unei 
utilizări eficiente a sumelor împrumutului, la cererea Ministerului Culturii, vă 
rugăm să fiţi de acord cu următoarele amendamente la acord: 
- o extindere cu 24 de luni a datei-limită de tragere a sumelor împrumutului şi, 
respectiv, a datei anticipate de finalizare a proiectului; şi 
- introducerea unui nou obiectiv în cadrul proiectului. 
Trei obiective ale proiectului, care reprezintă aproximativ 85% din costul total al 
proiectului, sunt finalizate sau înregistrează progres în implementare. Cu toate 
acestea, dat fiind stadiul actual al proiectului şi problemele tehnice neprevăzute 
cu care se confruntă în prezent, precum şi obiectivul suplimentar propus a fi 
finanţat, prezentat mai jos, proiectul nu poate fi finalizat în mod corespunzător 
în calendarul actual, în acest context, se aşteaptă ca proiectul să fie finalizat 
până la sfârşitul anului 2015. 
Ca urmare a unei analize interne a economiilor disponibile în cadrul proiectului 
după finalizarea unor lucrări, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a acestor 
economii, conform priorităţilor sectorului, Ministerul Culturii propune finanţarea 
unui nou obiectiv referitor la reabilitarea, extinderea şi modernizarea clădirii 
deţinute de Ministerul Culturii în Timişoara în vederea asigurării condiţiilor 



corespunzătoare pentru stabilirea şi funcţionarea unui muzeu naţional al 
Revoluţiei. Clădirea găzduieşte în prezent Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 
Decembrie 1989. Noul obiectiv va permite autorităţilor române să contribuie la o 
informare mai bună a publicului, la nivel naţional şi internaţional, despre lupta 
poporului român pentru atingerea aspiraţiilor sale pentru libertate, demnitate şi 
democraţie, ca schimbare istorică circumscrisă evenimentelor similare care au 
avut loc în aceeaşi perioadă în Europa Centrală şi de Sud-Est. Pe de altă parte, 
acesta va îmbunătăţi viaţa culturală din Timişoara, cu un impact pozitiv asupra 
dezvoltării potenţialului turistic şi economic al regiunii. Conform unor evaluări 
preliminare, costul estimativ net al lucrărilor adiţionale este de aproximativ 3 
milioane de euro. Mai multe detalii tehnice aferente obiectivului vor fi furnizate 
de către Ministerul Culturii după finalizarea actualizării studiului de fezabilitate. 
Aceste modificări vor conduce la modificarea articolului 3.3 şi a anexei nr. 1, 
astfel cum este prezentat în continuare: 
- în articolul 3.3 "Data anticipată de finalizare a proiectului" se va înlocui cu "31 
decembrie 2015", iar "Data-limită de tragere a sumelor împrumutului se va 
înlocui cu "30 iunie 2016"; 
- în anexa nr. 1 "Descrierea Proiectului", în secţiunea II, la linia a 2-a, se va 
introduce noul obiectiv, care va avea următorul cuprins: 
"[...] 
- reabilitarea, extinderea şi modernizarea clădirii deţinute de Ministerul Culturii 
în Timişoara pentru a permite înfiinţarea şi funcţionarea Muzeului Naţional al 
Revoluţiei din România." 
- în anexa nr. 1 "Descrierea Proiectului", la secţiunea II, linia a 8-a se va 
modifica şi va avea următorul cuprins: 
"Graficul lucrărilor 2006-2015" 

Sperând că cererea noastră va beneficia de înţelegerea şi sprijinul 
dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră prompt. 

Cu stimă, 
Daniel Chiţoiu, 

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice 
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