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AL 
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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - parte din creditul acordat de 
Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC – Legea publică nr.480 din 1992, 
precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-
părţi, transmis cu adresa nr.P.L.x-268 din 3 mai 2004, înregistrată la comisie sub 
nr.23/82 din 4 mai 2004. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi 
art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, competenţa 
decizională în cazul acestui proiect de lege aparţine Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - parte din creditul  

acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC – Legea publică nr.480 din 1992,  
precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi 
servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu  proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o 
cotă - parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC – Legea publică nr.480 din 1992, 
precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi, transmis cu adresa nr.P.L.x-268 din 3 
mai 2004, înregistrată la comisie sub nr.23/82 din 4 mai 2004. 
  Potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, competenţa decizională în cazul acestui proiect de lege aparţine Camerei Deputaţilor. 
  Senatul României a adoptat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 26 aprilie 2004. 
  Cu avizul nr.469/22.03.2004, Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege. 
  Cu avizul nr.287/04.05.2004, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
  Cu avizul nr.P.L.x-268/10.05.2004, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 
de lege în forma adoptată de Senat. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 22 septembrie 2004. 
  La dezbaterile proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul director Victor Mocanu şi 
doamna consilier Maria Stan. 

 



  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte a 
creditului acordat de Guvernul S.UA. în baza Programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum şi 
achitarea dobânzii şi altor costuri externe aferente acestei cote-părţi. 
  După examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - 
parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC – Legea publică nr.480 din 1992, precum şi 
achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi, cu amendamente admise. 
  La lucrările şedinţei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 25 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente admise 
 

Motivaţia Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1. LEGE 

privind rambursarea ratelor de capital pentru o 
cotă - parte din creditul acordat de Guvernul 
S.U.A. în baza Programului CCC – Legea 

publică nr.480 din 1992, precum şi achitarea 
dobânzii şi a altor costuri externe aferente 

acestei cote-părţi 
 

Nemodificat  Camera 
Deputaţilor 

2. Art.1. - Rambursarea ratelor de capital pentru 
o cotă-parte a creditului, aferentă anilor 2002 
şi  2003,  în valoare  de  830.000 dolari S.U.A. 
  

Nemodificat  Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 din creditul acordat de Guvernul 

S.U.A. în baza Programului CCC - 
Legea publică nr.480 din 1992, 
precum şi achitarea dobânzii şi a 
altor costuri externe aferente acestei 
cote-părţi, se vor efectua din 
fondurile aprobate, cu această 
destinaţie, Ministerului Economiei 
şi Comerţului, de la bugetul de stat. 
 

   

3.  
 
 

______ 

Art.2. - Ministerul Finanţelor 
Publice va deschide procedura 
legală de recuperare a creanţelor 
respective pe baza documentaţiei 
înaintate de către Ministerul 
Economiei şi Comerţului în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României. 
 
Dep.Istvan Antal - UDMR 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
Dep.Oana Manolescu - Minorităţi 
 

Crearea unor condiţii 
mai eficiente şi mai 
sigure de recuperare a 
creanţelor bugetare de la 
agenţii economici rău 
platnici. 
În conformitate cu 
prevederile Legii 
Finanţelor Publice 
nr.500/2002, recuperarea 
creanţelor bugetare intră 
în competenţa 
Ministerului Finanţelor 
Publice. 

Camera 
Deputaţilor 

4. Art.2. - (1) Ministerul Economiei şi 
Comerţului urmăreşte recuperarea 
contravalorii în lei a obligaţiilor 
financiare prevăzute la art.1, de la 
importatori. 

Nemodificat (devine art.3)  Camera 
Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
(2) Sumele recuperate potrivit 
alin.(1) se virează la bugetul de stat 
la data recuperării. 
 

 
 
 
 
 

                                  PREŞEDINTE,                                                                     SECRETAR, 
 
                                    István Antal                                                                        Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORTORI 
      Dep.Istvan Antal - UDMR Dep.Mihail Fâcă - PSD 
      Dep.Ioan Bivolaru - PSD Dep.Dumitru Palade - PRM 
      Dep.Aurelia Vasile - PSD Dep.Cristian Buzea - PRM 
      Dep.Ioan Miclea - PRM Dep.Oana Manolescu - Minorităţi 

 
 
 
Consilier, 
Viorela Gondoş 
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