
HOTĂRÂRE nr. 63 din 8 februarie 2019 pentru aprobarea 
amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori 
semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 
noiembrie 2018, 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 amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de 
scrisori*) semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 
2018, 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. 
-****- 

PRIM-MINISTRU 
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

Contrasemnează: 
Ministrul finanţelor publice, 

Eugen Orlando Teodorovici 
Ministrul culturii şi identităţii naţionale, 

Valer-Daniel Breaz 
_______ 
*) Traducere. 
ANEXĂ: 
CAPITOLUL 1: 

Ministerul Finanţelor Publice 
Cabinet secretar de stat 
Bucureşti, 11 octombrie 2018 
Domnului 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, pentru a asigura 
finalizarea cu succes a acestuia, la cererea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea cu 24 de luni a datei anticipate de 
finalizare a proiectului, de la 31 decembrie 2018 până la 31 decembrie 2020. 
Ca urmare a sprijinului acordat de Bancă, lucrările de reabilitare a trei clădiri 
culturale semnificative, respectiv Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" - Bucureşti, 
Biblioteca Naţională - Bucureşti şi Teatrul Maghiar de Stat - Cluj-Napoca, au fost 
finalizate în cadrul acestui proiect. Celelalte două obiective, respectiv înfiinţarea 
Muzeului Naţional al Revoluţiei din România şi reabilitarea sălii "Omnia" pentru 
găzduirea Centrului Naţional al Dansului, se află în diferite etape de implementare, 
iar în ciuda tuturor eforturilor, acestea nu pot fi realizate în mod corespunzător în 
calendarul actual. Prin urmare, extinderea cu doi ani a datei anticipate de finalizare 
a proiectului, astfel cum este propusă prin prezenta, va permite Ministerului Culturii 
şi Identităţii Naţionale să finalizeze toate obiectivele de investiţii avute în vedere în 
cadrul proiectului. 
Sperând că cererea noastră va beneficia de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, 
aşteptăm răspunsul dumneavoastră afirmativ. 

Cu stimă, 
Attila Gyorgy, 
secretar de stat 

CAPITOLUL 2: 
BDCE 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială 
Paris, 14 noiembrie 2018 
Domnului Attila Gyorgy, secretar de stat 
Ministerul Finanţelor Publice 
Bd. Libertăţii nr. 16 
sectorul 5, Bucureşti, România 
Stimate domnule Gyorgy, 
Ref. - Extinderea datei anticipate de finalizare a proiectului F/P 1572 (2006) - 
Proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor 
culturale de interes public din România 
Prin prezenta ne referim la solicitarea dumneavoastră din data de 11 octombrie 
2018 privind extinderea datei anticipate de finalizare a proiectului, prevăzută în 
acordul-cadru de împrumut F/P 1572, pentru a permite Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale finalizarea tuturor obiectivelor avute în vedere în cadrul acestui 
proiect. 
Avem plăcerea să vă informăm că BDCE nu are nicio obiecţie în ceea ce priveşte 
extinderea datei anticipate de finalizare a proiectului cu 24 de luni, respectiv până 
la 31 decembrie 2020. 
Acest proiect reprezintă o prioritate pentru BDCE şi vă asigurăm că Banca va 
continua să acorde atenţie în ceea ce priveşte progresul acestuia. 
Cu stimă, 

Melanie Wieschollek Lacroix, 
director 

Departamentul Operaţiuni 
Thierry Poirel, 
director general 

Împrumuturi şi dezvoltare socială 
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