
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi 

Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la                    
21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporţie de 80% a 
obligaţiilor aferente Contractului de finanţare dintre Banca 
Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială                   
„Ford România”- S.A în valoare de 400.000.000 euro pentru 
modernizarea fabricii de automobile de la Craiova 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. 1. - Se ratifică Acordul de garanţie dintre România şi 

Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 21 ianuarie 
2010, privind garantarea în proporţie de 80% a obligaţiilor aferente 
Contractului de finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii şi 
Societatea Comercială „Ford România”- S.A în valoare de 
400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la 
Craiova, denumit în continuare Acord de garanţie. 
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Art. 2. - Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se asigură din 
împrumutul contractat de Societatea Comercială                       
„Ford România”- S.A de la Banca Europeană de Investiţii şi din 
alte surse astfel cum sunt prevăzute în Contractul de finanţare 
dintre Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială 
„Ford România”- S.A în valoare de 400.000.000 euro. 

 
Art. 3. - Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură 
din surse proprii ale Societăţii Comerciale „Ford România”- S.A. 

 
Art. 4. -  Convenţia de garantare încheiată între Ministerul 

Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al Garantului, şi 
Societatea Comercială „Ford România”- S.A., în calitate de 
Garantat, care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv 
nivelul comisionului de risc perceput Garantatului de către Garant, 
în conformitate cu Decizia Comisiei Europene C(2009)8956 din  
13 noiembrie 2009, modificată prin Decizia C(2009)10364 din    
17 decembrie 2009, îşi produce efectele de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

 
Art. 5. - (1) În vederea recuperării sumelor plătite la scadenţă 

de Ministerul Finanţelor Publice, în contul Societăţii Comerciale 
„Ford România”- S.A., ca urmare a lipsei disponibilităţilor 
financiare ale acestuia, reprezentând rate de capital, dobânzi, 
comisioane, penalităţi de întârziere şi alte costuri, comisioanele 
datorate şi neachitate la fondul de risc, precum şi majorările de 
întârziere aferente acestor categorii de debite, organele Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală care realizează titlurile de 
creanţă emise potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt competente să pună în executare, potrivit legislaţiei 
în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale, garanţiile colaterale 
constituite de Societatea Comercială „Ford România”- S.A., în 
conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene 
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C(2009)8956 din 13 noiembrie 2009, astfel cum a fost modificată 
prin Decizia C(2009)10364 din 17 decembrie 2009. 

(2) Bunurile achiziţionate de Societatea Comercială                 
„Ford România”- S.A. din împrumutul acordat de Banca 
Europeană de Investiţii pentru modernizarea fabricii de automobile 
de la Craiova nu pot fi executate de alţi creditori până la 
rambursarea integrală a împrumutului sau până la recuperarea 
integrală a sumelor datorate Ministerului Finanţelor Publice 
aferente împrumutului. 

 
Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin 

Ministerul  Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca 
Europeană de Investiţii, să introducă, pe parcursul utilizării 
împrumutului garantat în raport cu condiţiile concrete de derulare a 
Acordului de garanţie, amendamente la conţinutul acestuia, care nu 
sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă 
de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionări 
economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. 

(2) Amendamentele la acord convenite cu Banca Europeană de 
Investiţii, conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 17 martie 2010, cu respectarea prevederilor                      
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 
Roberta  Alma Anastase 

 


