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LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2003
privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare
a agenţilor economici

Parlamentul României adoptă prezenta lege
ARTICOL UNIC.- Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.34 din 30

ianuarie 2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a
agenţilor economici, adoptată în temeiul art.1 pct.II.1 din Legea
nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.62 din
1 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:
- La articolul I punctul 2, articolul 4 va avea următorul
cuprins:
“Art.4.- (1) Agenţii economici care au angajat credite bancare
pentru producţia de export vor beneficia de bonificaţia de dobândă
acordată de stat prin intermediul Băncii de Export-Import a României
Eximbank – S.A., numai pentru exporturile a căror contravaloare a fost
încasată şi repatriată.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) exporturile
de obiective complexe şi de produse cu ciclu lung de fabricaţie, pentru
care se poate acorda bonificaţie de dobândă, semestrial, pe perioada de
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execuţie, respectiv înainte de livrarea la export şi de încasarea şi
repatrierea valutei aferente. În situaţia în care valuta nu este repatriată în
termen de 60 de zile de la data plăţii exportului, conform termenului
stipulat prin contractul extern, bonificaţia de dobândă acordată la care se
adaugă dobânzile şi penalităţile de orice fel vor fi recuperate şi vărsate la
bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale referitoare la
colectarea creanţelor bugetare.
(3) Din alocaţiile prevăzute prin legea bugetului de stat
pe anul curent se vor suporta şi bonificaţiile de dobândă aferente
cererilor înregistrate în cursul aceluiaşi an, cu respectarea prevederilor
alin.(1) şi numai dacă exporturile s-au efectuat într-o perioadă anterioară
de cel mult 18 luni de la data depunerii documentelor la Banca de
Export-Import a României Eximbank – S.A.”
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2003, cu
respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constituţia
României.
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Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
13 mai 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din
Constituţia României.
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