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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului 
de Înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 
5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a 
României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în 
calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 
iunie 2009, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr.PL.x 352  din 1 septembrie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a 

Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în 
calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al 

Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 

 
Cu adresa nr.PL.x. 352 din 1 septembrie 2009, Biroul Permanent conform art. 

95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură 
de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a 
Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în 
calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al 
Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri. 
        Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a Acordului de Împrumut, în sumă de 
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până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca 
Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea 
Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la 
Bucureşti la 18 iunie 2009. 

Memorandumul de Înţelegere şi Acordul de Împrumut sunt Înţelegeri 
internaţionale bilaterale, semnate la nivel de stat, care, prin conţinutul lor, intră sub 
incidenţa prevederilor art.4 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

Precizăm că Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007, 
completate prin  Hotărârea Guvernului nr.468/2009, cuprind dispoziţii speciale 
privind procedura contractării împrumutului de la Uniunea Europeană. 

În luna martie a anului curent, reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, ai 
Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale, împreună cu autorităţile române au început 
discuţiile cu privire la derularea unui program de 24 luni care va fi sprijinit printr-un 
Aranjament stand-by de tip preventiv, în sumă de 12,95 mld euro, conjugat cu 
asistenţa de 5 mld euro din partea Uniunii Europene şi 2 mld euro din partea Băncii 
Mondiale şi alte instituţii financiare. 

Acest program a fost conceput pentru a permite economiei să facă faţă presiunilor 
de lichiditate pe termen scurt, aducând astfel economia pe o cale sănătoasă şi 
sustenabilă. 

Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene va fi structurată în cinci (5) 
tranşe, cu o maturitate medie de 7 ani. 

Autorităţile române s-au angajat în implementarea unui set de măsuri de ajustare 
şi reforme pentru diminuarea efectelor crizei, care vor conduce la o reducere treptată 
a deficitului fiscal, prevenirea unei recesiuni economice severe. 

Obiectivele şi acţiunile propuse prin aceste măsuri se vor reflecta în Programul de 
Convergenţă şi Programul naţional de Reformă. 

Proiectul de act normativ nu induce creşteri ale veniturilor bugetare. 
Proiectul de act normativ este compatibil cu acquis comunitar. 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 

Constituţia României, republicată. 
La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Secretar de Stat din Ministerul 
Finanţelor Publice, Graţiela Iordache. 

La lucrările comisiei au participat 29 deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi.  
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 86 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Senatului. 
În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009 şi a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre 
România în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de 
Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, 



 3

semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, în şedinţa din 
data de 9.09.2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentul prezentat în anexă. 

 
Anexa. 

 
Text iniţial OUG 

nr.82/2009 
Text propus Motivare 

Art.4- Plata serviciului 
datoriei publice aferent 
împrumutului, respectiv 
rambursarea capitalului, a 
dobânzilor, comisioanelor 
şi a altor costuri aferente, 
se asigură din sume 
alocate anual de la 
bugetul de stat, în bugetul  
Ministerului Finanţelor 
Publice- Acţiuni 
Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Art.4- Sursele de plată a 
serviciului datoriei 
publice aferente 
împrumutului sunt 
următoarele: 

a) pentru ratele de 
capital la curs 
istoric – prin 
împrumuturi de stat 
destinate 
refinanţării datoriei 
publice; 

b) pentru plata 
diferenţelor 
nefavorabile de 
curs de schimb, a 
dobânzilor, 
comisioanelor şi a 
altor costuri 
aferente- din sume 
alocate anual de la 
bugetul de stat prin 
bugetul 
Ministerului 
Finanţelor Publice- 
Acţiuni Generale”. 

 
Autor: Comisia buget, 
finanţe şi domnul Deputat 
Viorel Ştefan 

Motivăm că această 
modificare prin 
necesitatea prezentării 
detaliate a surselor de 
rambursare în 
conformitate cu 
prevederile OUG 
nr.64/2007 privind datoria 
publică, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr.109/2008, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 

Consilier parlamentar: 
   Luminiţa Ghiorghiu     
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