
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru
realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la
30 aprilie 2001

Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat
la Washington DC la 30 aprilie 2001, a fost ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002.

În vederea clarificării unor aspecte de ordin terminologic, se introduce un
nou alineat după art. 2 alin. (2), respectiv alin. (21) prin care se defineşte termenul
de „instituţii financiare participante” prin raportare la termenii deja definiţi în art. 1
secţiunea 1.02 din Acordul de împrumut. La art. 2 alin. (3) s-a înlocuit termenul
general „acorduri de finanţare” cu o enumerare detaliată a tipurilor de acorduri care
se vor încheia cu instituţiile financiare participante, aşa cum sunt acestea definite la
art. 1 secţiunea 1.02 din acordul de împrumut.

Întrucât băncile comerciale nu sunt interesate să solicite sumele alocate
campaniilor publicitare, se modifică art. 4 lit. b) şi art. 5, în sensul ca Ministerul
Finanţelor Publice să preia în competenţa sa contractarea activităţilor prevăzute în
partea C (2) lit. f)-g) din acordul de împrumut, respectiv, campania de informare
publică asupra noilor opţiuni financiare oferite în cadrul acestui proiect şi
furnizarea de informaţii către beneficiarii eligibili asupra modului de accesare a
resurselor financiare disponibile în zonele rurale, urmând ca influenţele în anul
2003 să se asigure din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. 

La art. 6 lit. b) procentul de suportare a riscului de neplată a sumelor
aferente microîmprumuturilor trebuie să fie în concordanţă cu cota de finanţare a
microîmprumuturilor, aşa cum este specificată în acordul de împrumut. În
consecinţă, se modifică art. 6 lit. b), în sensul introducerii următoarelor specificaţii:
„cel puţin 25% de furnizorii de servicii şi de până la 75% de către Guvern”.

În vederea acoperirii riscului de neplată a sumelor aferente
microîmprumuturilor, se completează art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 8/2002 prin introducerea alineatului (2) referitor la constituirea de garanţii.

Totodată, având în vedere că, pe de o parte, plăţile din împrumut se pot
efectua în valută, iar, pe de altă parte, potrivit Regulamentului nr. 3/1997 al Băncii
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Naţionale a României pe teritoriul României încasările şi plăţile între rezidenţi se
realizează în monedă naţională, se introduce un nou articol, art. 61, care autorizează
efectuarea de operaţiuni în valută pe teritoriul României pentru plata bunurilor şi
serviciilor necesare la realizarea proiectului.

De asemenea, se introduce un nou articol, art. 62, care reglementează
posibilitatea utilizării dobânzilor bonificate la conturile de disponibil deschise la
banca trezorieră pentru plata comisioanelor şi spezelor bancare aferente derulării
împrumutului.

Adoptarea unor reglementări privind constituirea de garanţii pentru
acoperirea riscului de neplată în cazul microcreditelor şi autorizarea Ministerului
Finanţelor Publice de a efectua operaţiuni în valută pe teritoriul României în cadrul
proiectului sunt imperios necesare pentru încheierea contractelor de microcreditare.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2002
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală,
semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001.


