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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.11/2010 privind ratificarea Memorandumului 
suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) între 
Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la 
Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru 
completarea 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.44 din 16 martie 2010. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Ştefan Viorel 
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RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de 
înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea 

Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles, la 
22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru completarea 
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. 44 din 16 martie 2010, 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.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul 
addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la 
Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru completarea 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, 
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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, trimis cu adresa nr.133/22.02.2010, precum şi 
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă 
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, precum şi ratificarea 
Memorandumului suplimentar de înţelegere. 

Menţionăm că, un instrument juridic internaţional, şi anume 
Memorandumul suplimentar de înţelegere, prevăzut la pct.1 al art.I din proiect, nu 
poate fi ratificat printr-un act normativintern prin care se realizează o intervenţie 
legislativă asupra unui alt act normativ, este necesară revederea proiectului. 

Memorandumul reprezintă o înţelegere internaţională, încheiată la nivel de 
stat, care, prin conţinutul său, nu intră sub incidenţa Legii nr.590/2003 privind 
tratatele, ci îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.109/2008, cu modificările ulterioare, urmând a fi supus ratificării printr-un act 
normativ cu putere de lege. 

Faţă de calendarul iniţial, în care se prevedea efectuarea tragerii celei de a 
doua tranşe în trimestrul IV al anului 2009, aceasta se va trage în primul trimestru al 
anului 2010. Maturitatea medie a împrumutului este de 7 ani, iar cea aferentă celei de 
a doua tranşe este de 9 ani. 

 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 

din Constituţia României, republicată. 
La lucrările comisiei au participat  21 deputaţi, din totalul de 34 membri ai 

comisiei. 
Din partea Ministerului Finanţelor Publice a participat domnul Secretar de 

stat Bogdan Drăgoi. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate  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.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar 
de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles, la 
22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului 
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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, în şedinţa din data de 17 martie 2010, comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma 
prezentată de iniţiator. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ştefan Viorel 

SECRETAR, 
 

Niţu Adrian Henorel 
 

 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar: 
Luminiţa Ghiorghiu 
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