
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 a fost ratificat
Acordul suplimentar de împrumut 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 Bruxelles la
11 noiembrie 2002, în sumă de 100 milioane euro.

La data de 27 ianuarie 2000 a fost semnat Acordul de Împrumut între
România, Banca Naţională a României şi Comunitatea Europeană, reprezentată de
Comisia Europeană, în sumă de până la 200 milioane euro, având la bază un
program de asistenţă financiară pentru cadrul macroeconomic, destinat susţinerii
balanţei de plăţi şi finanţării deficitului bugetar. Acordul cadru de împrumut pentru
întreaga sumă de 200 milioane de euro a prevăzut eliberarea sumei în tranşe, în
funcţie de implementarea satisfăcătoare a Aranjamentului Stand-by din 1999-2000,
precum şi a oricărui alt aranjament ulterior încheiat de România cu Fondul Monetar
Internaţional, ca şi de evaluarea pozitivă a Comisiei asupra unui set de măsuri de
reformă structurală.

Prima tranşă a împrumutului, în sumă de 100 milioane euro, a fost
eliberată în iunie 2000, urmând ca data, modalitatea de tragere şi condiţionalităţile
aferente celei de a doua tranşe (în subtranşe succesive) să fie stabilite între cele
două părţi într-o etapă ulterioară, printr-un acord de împrumut suplimentar.

Prezentul Acord de Împrumut Suplimentar, precum şi Memorandumul de
Înţelegere Suplimentar, anexă a Acordului, prevăd condiţionalităţile financiare
generale, precum şi criteriile de reformă structurală aferente tragerii celor două
sub-tranşe de câte 50 milioane euro fiecare.

Sumele în valută aferente împrumutului vor fi utilizate de Ministerul
Finanţelor Publice în funcţie de necesităţile de finanţare a deficitului bugetului de
stat şi refinanţare a datoriei publice, prin cedarea la rezerva valutară a statului.

Ratificarea prin ordonanţă de urgenţă este justificată de necesitatea
intrării în efectivitate a Acordului de Împrumut Suplimentar cel mai târziu până la
data de 31 martie 2003, fiind necesară în acest scop şi îndeplinirea procedurilor
suplimentare, ulterioare ratificării, solicitate de Comisia Europeană.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru
ratificarea Acordului  suplimentar de împrumut 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 Bruxelles la
11 noiembrie 2002.


