
 
 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

  L E G E 

 

privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, 
aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010 şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 
privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de 
intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti 
la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al 
Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a 
Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile 
române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia 
Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 
septembrie 2009 

 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

  Art. 1. - Se ratifică Scrisoarea de intenţie*), semnată de 
autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată  
___________ 

*) Traducere oficială/autorizată în limba română. 
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prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional 
din 24 septembrie 2010 prin care se modifică şi completează 
Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, 
la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de 
intenţie, semnată la Bucureşti, la 29 iunie 2010, aprobate prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 
2 iulie 2010, ratificate prin Legea nr. 257/2010, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 
2011. 

 

Art. 2. - Anexa „Scadenţar de rambursare Aranjament            
stand-by” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 
privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie 
transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 
2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de 
intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 
2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 22 septembrie 
2009, aprobată prin Legea nr. 37/2010, cu modificările ulterioare, 
se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 12 aprilie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 
Ioan Oltean 

 

 


