
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre 

România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Germania, 
semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt 
la 27 februarie 2004 în scopul finanţării programului de creditare 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii – Proiectul “Promovarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii” - etapa a 3-a  
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
Art.1.- Se aprobă Contractul de împrumut dintre România, 

reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul de Credit 
pentru Reconstrucţie – Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 
2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în valoare de 2,5 
milioane EUR, în scopul finanţării programului de creditare pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii – Proiectul “Promovarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii” - etapa a 3-a. 

 
Art.2.- Sumele aferente acestui împrumut vor fi gestionate şi 

monitorizate de către KPMG România S.R.L., în calitate de manager, 
prin crearea unui fond româno-german, domiciliat într-un cont special 
deschis la Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Société 
Générale, al cărui titular este Ministerul Finanţelor Publice. 
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Art.3.- KPMG România S.R.L., în numele Ministerului 
Finanţelor Publice, va încheia contracte de credit cu băncile partenere 
în vederea acordării de împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii 
din România, ale căror proiecte de investiţii se încadrează în criteriile 
stabilite pentru acest tip de creditare. Aceste contracte vor avea titlu 
executoriu, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi juridice 
legale. 

 
 
 
Art.4.- Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv 

rambursarea creditului extern şi achitarea dobânzilor, comisioanelor şi 
altor costuri aferente, va fi efectuată de KPMG România S.R.L. din 
creditele rambursate de băncile partenere şi virate în fondul         
româno - german prevăzut la art.2 din prezenta lege. 

 
 
 
Art.5.- (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Institutul de Credit 
pentru Reconstrucţie – Germania, să introducă pe parcursul derulării 
împrumutului, în funcţie de condiţiile concrete de derulare a 
Contractului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care 
nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare stabilite iniţial. 

(2) Amendamentele menţionate la alin.(1) se vor aproba prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 9 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor       
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valer  Dorneanu 
 
 


