
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii             
nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de 
Export-Import a României EXIMBANK-S.A. şi  instrumentele 
specifice de susţinere a comerţului exterior 
 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de 
Export-Import a României EXIMBANK-S.A. şi instrumentele 
specifice  de susţinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, cu 
următoarele modificări: 
 

1. La articolul I punctul 9, litera c) a alineatului (1) al 
articolului 9 va avea următorul cuprins: 

„c) efectuează operaţiuni specifice de finanţare, cofinanţare, 
refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare pentru susţinerea 
obiectivelor de interes naţional şi a tranzacţiilor internaţionale;” 
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2. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 11 
va avea următorul cuprins: 

„(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 va fi 
dimensionată şi alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea 
politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat 
permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure 
dezvoltarea activităţii de comerţ exterior, dezvoltarea 
infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea 
regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia 
mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, 
susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
tranzacţiilor internaţionale.”  

 
3. La articolul I punctul 17, punctul (iv) al literei b) a 

alineatului (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:  
„(iv) finanţarea, cofinanţarea, refinanţarea, garantarea, 

asigurarea şi reasigurarea activităţilor de dezvoltare a 
infrastructurii, dezvoltare a utilităţilor de interes public, dezvoltare 
regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia 
mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, 
susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi 
susţinerea tranzacţiilor internaţionale;”  

 
 4. Articolul II va avea următorul cuprins: 

„Art. II. - Sumele din fondul pentru acordarea bonificaţiilor 
de dobândă alocate în baza Legii nr. 379/2005 a bugetului de stat 
pe anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, se vor utiliza pentru destinaţiile 
menţionate la art. 10 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 96/2000, 
republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 19 aprilie 2006, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Bogdan Olteanu 
 


