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Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa 
macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 
2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind 
acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea 
fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin 
provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate 
în temeiul Deciziei nr.466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201, trimis 
cu adresa nr. PLx.131 din 6 martie 2023, Camera Deputaților fiind Cameră 
Decizională.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 
 

laura.gheorghe
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RAPORT 
asupra de Lege privind participarea României la garanţiile acordate de statele 

membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii 
Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă 
macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de 
provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare 
specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în 
temeiul Deciziei nr.466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa 
nr. PLx.131 din 6 martie 2023, spre dezbatere pe  fond, în procedură de urgenţă cu 
proiectul de Lege privind participarea României la garanţiile acordate de statele 
membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, 
în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională 
Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea 
statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate 
de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr.466/2014/UE şi de modificare a Deciziei 
(UE) 2022/1201. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
şedinţa din data de 1 martie 2023.  

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

Prin proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal 
pentru a permite participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru 
asistenţa macrofinanciară excepţională acordată Ucrainei de către UE, în temeiul 
Deciziei (UE) 2022/1628, precum şi autorizarea Guvernului României, prin Ministerul 



Finanţelor, pentru semnarea Acordului de garantare dintre România şi Comisia 
Europeană. Contribuţia României la suma totală garantată este de 60.453.864 euro. 
Prin acest proiect de lege se instituie o derogare de la prevederile art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2007. De asemenea, proiectul de lege cuprinde: 
elemente legate de intrarea în vigoare a acordului de garantare şi aplicarea acestuia; 
asimilarea obligaţiilor ce revin României, în cadrul acestuia cu obligaţiile de natura 
datoriei publice guvernamentale; aspecte legate de sursele de acoperire a obligaţiilor 
asumate, în cazul materializării riscului de executare a garanţiei, precum şi destinaţia 
sumelor recuperate. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 
Lege menționat mai sus, în ședința din data de  13 martie 2023.     

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat domnul 
Alin Marius Andrieş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
comisiei, au hotărât, cu unanimitate voturilor exprimate, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege privind participarea 
României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară 
excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de 
asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de 
provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică 
pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei 
nr.466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201,în forma adoptată de 
către Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
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               Laura Elena Gheorghe 


