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Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

PLx.731/2018

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România
- Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17
septembrie 2018, trimis cu adresa nr. PLx.731/2018 din data de 03 decembrie 2018,
Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,
Iuliu NOSA
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RAPORT
asupra
proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și
Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare
rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget,
finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca
Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Legislativ.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea
Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România –
Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17
septembrie 2018. Împrumutul se circumscrie prevederilor privind legislația în domeniul
datoriei publice, fiind destinat finanțării deficitului de stat și refinanțării datoriei publice
guvernamentale, a cărui disponibilizare are la bază realizarea subproiectelor din cadrul
măsurilor selectate de către BEI cuprinse în Programul National de Dezvoltare Rurală
2014–2020 (PNDR 2014-2020).
Împrumutul, în valoare de 450 milioane lei, se acordă pe o perioadă de până la 15
ani, cu până la 5 ani perioadă de grație.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este desemnat agenție de
implementare (Promotor), continuând să desfășoare activitățile prevăzute de legislația
relevantă privind implementarea PNDR 2014-2020.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va efectua periodic tragerile din împrumut
pentru subproiectele alocate aferente măsurilor/sub-măsurilor selectate de către BEI.
Sumele disponibilizate de BEI din împrumut vor fi virate în contul MFP deschis la
Banca Națională a României și vor fi utilizate pentru destinațiile prevăzute de Ordonanța
de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică.
Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor
încheia un Acord subsidiar prin care vor stabili drepturile și obligațiile părților în ceea ce
privește aplicarea prevederilor Contractului.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 11 decembrie 2018.
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați, din
totalul de 25 de membri.
La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați,
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți
la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de
finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE
pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018, cu
un amendament de tehnică legislativă admis, prezentat în Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text proiect de Lege

1. Titlul Legii:

Amendamente propuse/autor

Motivația
amendamentul
ui

Nemodificat

LEGE
pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre
România și Banca Europeană de Investiții (România Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020),
semnat la București la 17 septembrie 2018
2. Art.1. – (1) Se aprobă Contractul de finanțare dintre
România și Banca Europeană de Investiții (Cofinanțare UE
pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020) în valoare de 450
milioane euro, semnat la București la 17 septembrie 2018,
denumit, în continuare, Contract.
3. Art.2. – (1) În conformitate cu prevederile Contractului,
ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este
desemnat agenție de implementare (Promotor). În
această calitate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale va asigura, între altele, respectarea prevederilor
Contractului în ceea ce privește implementarea
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
referitor la măsurile menționate în Contract, furnizarea,
împreună cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale, a informațiilor tehnice și financiare necesare
alocării sub-proiectelor eligibile, monitorizarea și
raportarea către Ministerul Finanțelor Publice și către

Art.1. – (1) Se aprobă Contractul de finanțare dintre Tehnică
România și Banca Europeană de Investiții (România - legislativă
Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020) în
valoare de 450 milioane euro, semnat la București la 17
septembrie 2018, denumit, în continuare, Contract.
Art.2. – (1) Nemodificat

Nr.
crt.

Text proiect de Lege

banca Europeană de Investiții a stadiului fizic și
financiar al acestora.
(2) Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale un acord subsidiar prin care
se vor stabili drepturile și obligațiile părților în aplicarea
prevederilor Contractului.
4. Art.3. – (1) Tragerile din împrumut se efectuează de către
Ministerul Finanțelor Publice conform prevederilor
Contractului.
(2) Sumele trase din împrumut se utilizează pe măsura
necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și
refinanțării datoriei publice guvernamentale, în conformitate
cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și
completările ulterioare.
5. Art.4. – Plata serviciului datoriei publice aferent
împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, plata
dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente
împrumutului, se asigură conform legislației în vigoare
privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor
rambursabile contractate de Guvernul României, prin
Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării
deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice
guvernamentale.

Amendamente propuse/autor

(2) Nemodificat

Art.3. – (1) Nemodificat

(2) Nemodificat

Art.4. – Nemodificat

6. Art.5. – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Art.5. – (1) Nemodificat
Ministerul Finanțelor Publice, de comun acord cu Banca
Europeană de Investiții, să introducă pe parcursul utilizării
împrumutului în raport cu condițiile concrete de derulare a

Motivația
amendamentul
ui

Nr.
crt.

Text proiect de Lege

Amendamente propuse/autor

Contractului, amendamente la conținutul acestuia, care
privesc modificarea descrierii tehnice, a procedurii de
alocare, diminuarea sumei împrumutului, precum și alte
modificări care nu sunt de natură să majoreze obligațiile
financiare ale României față de Banca Europeană de
Investiții sau să determine noi condiționări economice față
de cele convenite inițial între părți.
(2) Amendamentele la Contract convenite cu Banca (2) Nemodificat
Europeană de Investiții, conform alin. (1), se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.

Motivația
amendamentul
ui

