CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară
rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la
Chişinău, la 7 octombrie 2015
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Se ratifică Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă
între România în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în
calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la
Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de
scrisori între Prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, din data de
30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016, denumit în
continuare Acord.
Art. 2. - (1) România, prin Ministerul Finanţelor Publice acordă
Republicii Moldova o asistenţă financiară rambursabilă, în sumă de până la
150.000.000 euro (o sută cincizeci milioane euro), din disponibilităţile
rezultate din procesul de privatizare înregistrate în soldul contului curent în
valută deschis la Banca Naţională a României, în condiţiile şi termenii
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definiţi în Acord.
(2) Destinaţia împrumutului este finanţarea deficitului bugetar
refinanţarea datoriei de stat a Republicii Moldova.
(3) Asistenţa financiară rambursabilă prevăzută la alin. (1)
acordă în tranşe, în condiţiile şi termenii prevăzuţi în Acord.
(4) Notificarea şi respectiv confirmarea îndeplinirii măsurilor
condiţionalităţilor necesare eliberării tranşelor menţionate la alin. (3)
face prin schimb de scrisori aprobat prin hotărâre de Guvern.
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Art. 3. - (1) Sumele rambursate aferente asistenţei financiare
rambursabile menţionate la art. 2 alin. (1) vor reîntregi veniturile din
privatizare înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor
Publice, deschis la Banca Naţională a României.
(2) Sumele încasate de România, reprezentând dobânzi, dobânzi
penalizatoare şi alte costuri rezultate din derularea Acordului, se fac venit la
bugetul Trezoreriei Statului.
Art. 4. - (1) Pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu
condiţiile concrete de derulare a Acordului, România, prin Ministerul
Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, de
comun acord, pot modifica calendarul şi sumele aferente tranşelor
menţionate la art. 2 alin. (3), fără a majora obligaţiile financiare ale
României.
(2) Amendamentele convenite potrivit dispoziţiilor alin. (1) se
efectuează prin schimb de scrisori şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 5. - În cazul primelor două tranşe, termenul de modificare a
datelor de tragere prevăzut la art. 1 pct. 3 din Acord începe să curgă după
intrarea în vigoare a Acordului de la data ultimei semnături aferente
schimbului de scrisori între părţi necesar convenirii datelor de tragere a
primelor două tranşe.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa
din 30 martie 2016, în condiţiile art. 77 alin (2), cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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