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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind ratificarea 
Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 
2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 24 septembrie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre 
România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie 
transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, 
precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la 
data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009,  cu care comisia noastră a fost 
sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 77 din 7 martie 2011. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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RAPORT 
 

asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia 

Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010 şi 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind 

ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile 
române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului 

director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii 
suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 

2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 21 septembrie 2009 

 
       Cu adresa nr. PLx 77 din 7 martie 2011, Biroul Permanent conform art.95 şi 

115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Proiectul de Lege privind 
ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 9 
septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 24 septembrie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre 
România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie 
transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, 
precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la 
data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009. 

Prezentul Proiect de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Scrisorii 
de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, prin 
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care se modifică şi completează Scrisoarea de intenţie semnată la 16 iunie 2010, 
actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intenţie din 29 iunie 2010, ratificate prin 
Legea nr. 257/2010. De asemenea, ca o consecinţă, se modifică Anexa „Scadenţar de 
rambursare Aranjament stand-by” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 
privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional. Tranşele VII (în sumă de 769 milioane DST) şi VIII (în sumă de 874 
milioane DST) sunt programate a fi trase până la data de 15 martie 2011, fiind 
condiţionate de respectarea criteriilor de performanţă convenite, precum şi de rezultatele 
analizelor trimestriale corespunzătoare. Maturitatea fiecărei tranşe este de 5 ani, 
perioadă pentru care se calculează dobândă. La dobândă nu se aplică perioadă de graţie.                  
                La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul  Consiliului legislativ. 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 
92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a 
Senatului . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, Proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

La lucrările comisiei au participat 33 de deputaţi, din totalul de 33 membri ai 
comisiei. 

La dezbaterea Proiectului de Lege a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Cucu Boni, 
director general adjunct în  Ministerul Finanţelor Publice. 

       În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de 
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, 
aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 
24 septembrie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul 
Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de 
autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia 
Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a 
Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 
septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 21 septembrie 2009,  în şedinţa din data de 22 martie 2011,  cu 
majoritate de voturi, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege în forma prezentată de iniţiator. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Roşu Gica    
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