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RAPORT 
 
 
 

 
In urma examinării proiectului Legii datoriei publice a României  în şedinţa din 

5.11.1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art.1-pct.1 

“Stat-desemnează 
România ca stat suveran 
ale cărui interese sunt 
reprezentate de Guvern, ca 
autoritate publică 
centrală” 

Se elimină sintagma 
“Ca autoritate publică centrală”, 
textul devenind: 
“Stat-desemnează România ca stat 
suveran ale cărui interese sunt 
reprezentate de Guvern”.  

In vederea delimitării 
noţiunii definite în 
text. 

    
2. Art.1-pct.3 

“Datoria publică internă a 
României-este parte 
integrantă a datoriei 
publice şi reprezintă 
totalitatea obligaţiilor 
directe ale statului 
plătibile în moneda 
naţională, inclusiv 
împrumuturile de la 
fondurile Trezoreriei” 

Se reformulează textul: 
“Datoria publică internă a României-
este parte integrantă a datoriei 
publice şi reprezintă totalitatea 
obligaţiilor directe ale statului 
plătibile în moneda naţională, 
inclusiv împrumuturile primite din 
sursele Trezoreriei statului” 

Definirea noţiunii 
trebuie să cuprindă 
toate sursele de 
alimentare. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
3. Art.1-pct.4 

“Datoria publică externă a 
României-este parte a 
datoriei publice şi 
reprezintă totalitatea 
obligaţiilor directe ale 
statului plătibile în 
valută”. 

Se completează textul: 
“Datoria publică externă a României 
este parte integrantă  a datoriei 
publice şi reprezintă totalitatea 
obligaţiilor directe ale statului 
plătibile în valută”. 

Pentru o mai exactă 
definire a datoriei 
publice externe. 

    
4. Art.1-pct.5 

 
“Garanţia de stat-este un 
angajament asumat în 
contul şi în numele 
statului de către Ministerul 
Finanţelor, faţă de 
instituţia creditoare” 

Se completează textul, după cum 
urmează: 
“Garanţia de stat-este un angajament 
asumat în contul şi în numele 
statului de către Ministerul 
Finanţelor faţă de instituţia 
creditoare de a plăti acesteia o 
anumită sumă, în cazul neexecutării 
obligaţiilor de plată ale debitorului”. 

Completarea textului 
este impusă de 
necesitatea 
explicitării definiţiei. 

    
5. Art.1-pct.9 

“Imprumutul de stat-este 
un contract prin care statul 
obţine fonduri de la o 
instituţie creditoare şi se 
angajează să le 
ramburseze împreună cu 
dobânda şi alte costuri 
într-o perioadă de timp 
specificată”. 

Se completează textul: 
“Imprumutul de stat-este obligaţia 
generată de un contract prin care 
statul obţine fonduri de la o instituţie 
creditoare şi se angajează să le 
ramburseze împreună cu dobânda şi 
cu alte costuri într-o perioadă de 
timp specificată.” 

Idem 

    
6. Art.1-pct.10 

“Capitalul împrumutului - 
este suma obţinută ca 
urmare a unui împrumut”. 

Se completează textul: 
“Capitalul aferent împrumutului - 
este suma obţinută ca urmare a unui 
împrumut”. 

Idem 

    
7. Art.1-pct.11 

“Titlurile de stat-
reprezintă înscrisuri care 
constată datoria publică a 
României, sub formă de 
bonuri, certificate de  

Se reformulează textul: 
“Titlurile de stat-reprezintă 
înscrisuri care atestă datoria publică 
a României sub formă de bonuri, 
certificate de trezorerie şi alte 
instrumente cu scadenţe mai mari de  

Pentru o definire a 
noţiunii cât mai 
cuprinzătoare şi mai 
clară 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

 tezaur, instrumente cu 
scadenţe de până la un an, 
obligaţiuni-instrumente cu 
scadenţe mai mari de un 
an-sau alte instrumente 
financiare, constituind 
împrumuturile statului în 
moneda naţională şi/sau 
valuta, pe termen scurt, 
mediu şi lung. Acestea pot 
fi emise în forma 
materializată sau 
dematerializată, 
nominative sau la purtător 
şi pot fi negociabile sau 
nenegociabile”. 

un an-sau alte instrumente 
financiare, constituind 
împrumuturile statului în moneda 
naţională şi/sau valuta, pe termen 
scurt, mediu şi lung. Acestea pot fi 
emise în forma materială sau 
dematerializată, nominative sau la 
purtător şi pot fi negociabile sau 
nenegociabile”. 

 

    
8. Art.1-pct.14 

“Capitalul titlurilor de stat 
purtătoare de dobândă - 
reprezintă suma 
împrumutată de către cel 
care oferă împrumutul la 
data efectuării emisiunii 
titlurilor purtătoare de 
dobândă, la preţul de 
cumpărare al titlurilor 
purtătoare de dobândă”. 

Se completează textul, astfel: 
“Capitalul aferent titlurilor de stat 
purtătoare de dobândă - reprezintă 
suma împrumutată de către cel care 
oferă împrumutul la data efectuării 
emisiunii titlurilor purtătoare de 
dobândă”. 

Pentru claritate în 
exprimare 

    
9. Art.1-pct.15 

“Capitalul titlurilor cu 
discont - reprezintă suma 
împrumutată de către cel 
care oferă împrumutul la 
data efectuării emisiunii 
titlurilor de stat cu discont 
la valoarea care reprezintă 
preţul de cumpărare a 
titlului de stat cu discont” 

Se completează textul, astfel: 
“Capitalul aferent titlurilor de stat cu 
discont - reprezintă suma 
împrumutată de către cel care oferă 
împrumutul la data efectuării 
emisiunii titlurilor de stat cu discont 
la valoarea care reprezintă preţul de 
cumpărare a titlului de stat cu 
discont” 

Idem 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
10. Art.1-pct.17 

“Titlul de stat 
dematerializat - este titlu 
de stat care se evidenţiază 
prin înregistrare în cont şi 
este înregistrat pe suport 
de hîrtie sau pe suport 
magnetic” 

Se reformulează textul: 
“Titlul de stat dematerializat - este 
titlul de stat care se evidenţiază prin 
înregistrare în cont şi este înregistrat 
pe suport de hîrtie sau alte tipuri de 
suporturi stabilite de Ministerul 
Finanţelor”. 

Pentru atribuirea 
competenţei de 
stabilire unitară a 
tipului de suporturi 

    
11. Art.1-pct.21 

 
“Valoarea nominală a 
titlului de stat-este 
valoarea înscrisă pe un 
titlu de stat rambursabilă 
la scadenţă”. 

Se completează textul cu o virgulă, 
astfel: 
“Valoarea nominală a titlului de stat-
este valoarea înscrisă pe un titlu de 
stat, rambursabilă la scadenţă”. 

Pentru claritate în 
exprimare. 

    
12. Art.1-pct.22 

 
 
 
“Premium - este diferenţa 
dintre preţul unui titlu de 
stat emisiune şi valoarea 
sa nominală, dacă preţul 
este mai mare decât 
valoarea nominală” 

Domnul deputat Florian Bercea 
Grup parlamentar P.D.S.R. propune 
înlocuirea cuvântului “premium” cu 
“prima” textul devenind astfel: 
“Prima- este diferenţa dintre preţul 
unui titlu de stat la emisiune şi 
valoarea sa nominală, dacă preţul 
este mai mare decât valoarea 
nominală”.  

Pentru alinierea la 
terminologia 
românească, utilizată 
în domeniu 

    
13. Art.1-pct.26 

“Termen scurt-este o 
perioadă de până la 365 de 
zile”. 

Se reformulează textul: 
“Termen scurt-este o perioadă de 
până la 1 an inclusiv”. 

Pentru alinierea la 
terminologia bancară 

    
14. Art.1-pct.27 

“Termen mediu-este o 
perioadă de la 1 an până la 
5 ani”. 

Se reformulează textul: 
“Termen mediu-este o perioadă de 
peste 1 an până la 5 ani, inclusiv”. 

Idem 

    
15. Art.1-pct.28 

“Termen lung-este o 
perioadă de la 5 ani până 
la 30 ani”. 

Se reformulează textul: 
“Termen lung-este o perioadă de 
peste 5 ani”. 

Idem 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

    
16. Art.1-pct.31 

“Data rescumpărării în 
avans-este data fixată 
pentru răscumpărarea unui 
titlu de stat anterior 
scadenţei acestuia, care 
este comunicată de 
emitent sau de agentul şi 
la care deţinătorul titlului 
de stat poate primi, 
anterior scadenţei, 
valoarea înscrisă în titlu, 
în conformitate cu 
clauzele stipulate în actul 
de emisie a împrumutului 
de stat”. 

Se completează textul astfel: 
“Data răscumpărării în avans-este 
data fixată pentru răscumpărarea 
unui titlu de stat anterior scadenţei 
acestuia, care este comuncată de 
emitent sau de agentul desemnat de 
Ministerul Finanţelor şi la care 
deţinătorul titlului de stat poate 
primi, anterior scadenţei, valoarea 
înscrisă în titlu, în conformitate cu 
clauzele stipulate în actul de 
emisiune a împrumutului de stat. 

Pentru precizarea 
competenţei 

    
17. Art.1-pct.33 

“Fondul de risc-este un 
fond extra-bugetar 
constituit la Ministerul 
Finanţelor în care se 
depun comisioanele 
primite de la beneficiarii 
împrumuturilor, după cum 
sunt stabilite cu Ministerul 
Finanţelor” 

Se completează textul: 
“Fondul de Risc-este un fond extra-
bugetar constituit la Ministerul 
Finanţelor în care se depun 
comisioanele primite de la 
beneficiarii 
împrumuturilor,contractate direct de 
stat şi a celor garantate de acesta 
după cum sunt stabilite cu 
Ministerul Finanţelor”. 

Completarea se 
impune din 
necesitatea 
specificării tipurilor 
de împrumuturi 
pentru care se 
constituie fondul de 
risc. 

    
18. Art.1-pct.34 Se elimină Prevederile acestui 

alineat au fost 
preluate, la pct.5 al 
Art.1, amendament 
în prezentul raport la 
nr.crt.4. 

    
19. Art.1-pct.35 Devine pct.34 Pentru renumerotare 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
20. Art.1-pct.36 

 
“Plafonul de îndatorare 
publică-reprezintă 
totalitatea împrumuturilor 
pe care le poate contracta 
sau garanta statul pe o 
perioadă de un an şi este 
stabilit anual prin lege”. 

Devine pct.35 şi se completează 
astfel: 
“Plafonul de îndatorare publică 
reprezintă totalitatea împrumuturilor 
pe care le poate contracta şi garanta 
statul pe o perioadă de un an şi este 
stabilit anual prin lege.  
Plafonul de îndatorare publică 
cuprinde plafonul de îndatorare 
publică internă şi plafonul de 
îndatorare publică externă. 
Plafonul de îndatorare publică 
internă este stabilit în funcţie de 
deficitul bugetar anual aprobat şi de 
prevederile unor legi speciale. 
Plafonul  de îndatorare publică 
externă este stabilit ca sumă maximă 
a împrumuturilor externe pe care le 
poate contracta şi garanta statul pe o 
perioadă de un an”. 

Pentru definirea 
tuturor 
componentelor 

    
21. Art.1-pct.37 Devine pct.36 Pentru renumerotare 

    
22. Art.1-pct.38 

 
 
“Scrisoarea de garanţie-
este instrumentul care 
constată  garanţia ca act 
juridic emis e Ministerul 
Finanţelor” 

Devine pct.37 
Se înlocuieşte cuvântul “constată” 
cu cuvântul “atestă” 
“Scrisoarea de garanţie-este 
instrumentul care atestă garanţia” 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la Art.1 pct.11 

    
23. Art.1-pct.39 

 
“Garantat-este persoana 
juridică care primeşte un 
împrumut de la o instituţie 
creditoare pe baza unei 
scrisori de garanţie emisă 
de Ministerul Finanţelor” 

Devine pct.38 
Se corectează “emisă” cu “emise” 
“Garantat-este persoana juridică care 
primeşte un imprumut de la o 
instituţie creditoare pe baza unei 
scrisori de garanţie emise de 
Ministerul Finanţelor” 

Pentru renumerare 
Pentru acord 
gramatical 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
24. Art.1-pct.40 

 
“Contul general al 
Trezoreriei este contul în 
care sunt colectate toate 
veniturile şi din care se 
efectuează toate plăţile, 
dacă nu este prevăzut în 
alt fel prin lege”. 

Devine pct.39 
Se completează textul: 
“Contul General al Trezoreriei 
statului  este contul în care statul 
colectează toate veniturile şi din care 
se efectuează toate plăţile statului, 
dacă nu este prevăzut în alt fel prin 
lege”.  

Corelare cu 
amendamentul adus 
la Art.1-pct.3 

    
25. Art.2-lit.e) 

 
 
 
 
 
e). “finanţarea şi 
dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii” 

Domnul deputat Dan 
Constantinescu, Grupul Parlamentar 
P.N.L. şi Domnul deputat 
Constantin Teculescu, Grup 
Parlamentar  P.D.S.R. propun 
completarea textului, astfel: 
e).“finanţarea şi dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
capital majoritar românesc”; 

Pentru limitarea 
scopurilor îndatorării 

    
26. Art.2 lit.f). 

 
 
f).“finanţarea 
achiziţionării de bunuri şi 
servicii, inclusiv importul 
de materii prime, resurse 
energetice şi alte 
produse”; 

Domnul deputat Teodor Murariu, 
Grup Parlamentar PNTCD propune 
să se reformuleze textul: 
f).“finanţarea achiziţionării de 
bunuri şi servicii, inclusiv importul 
de materii prime şi resurse 
energetice”; 

Idem 

    
27. Art.2 lit.i). 

 
 
 
i). “finanţarea necesităţilor 
în numerar pe termen scurt 
ale bugetului de stat”; 

Domnul deputat Florin Georgescu, 
Grup Parlamentar P.D.S.R. propune 
eliminarea sintagmei “în numerar”, 
textul devenind astfel: 
i).“finanţarea necesităţilor pe termen 
scurt ale bugetului de stat”; 

Pentru o corectă 
exprimare în termeni 
specifici 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
28. Art.2 lit.k). 

 
 
 
k). “menţinerea în 
permanenţă a unui sold 
corespunzător în Contul 
General al Trezoreriei 
stabilit de Ministerul 
Finanţelor” 

Domnul deputat Florian Bercea, 
Grup Parlamentar P.D.S.R., propune 
completarea textului cu cuvîntul 
“statului”, astfel: 
k). “menţinerea în permanenţă a 
unui sold corespunzător  în Contul 
General al Trezoreriei statului 
stabilit de Ministerul Finanţelor”. 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la Art.1 pct.3 

    
29. Art.3 pct.2 

“Rambursarea capitalului, 
plata dobânzii şi a altor 
costuri aferente datoriei 
publice au prioritate faţă 
de alte obligaţii ale 
statului” 

Se completează textul: 
“Rambursarea ratelor de capital, 
plata dobânzii şi a altor costuri 
aferente datoriei publice au 
prioritate faţă de alte obligaţii ale 
statului”. 

Pentru mai multă 
precizie a textului 

    
30. Art.7 alin.1 

“Instrumentele datoriei 
publice interne ale statului 
includ, fără a se limita la 
acestea;” 

Se completează textul, astfel: 
“Instrumentele datoriei publice 
interne ale statului includ, fără a se 
limita numai la aceasta”: 

Idem 

    
31. Art.8 alin.2-lit.a) 

 
a). “în forma fizică sau 
materială, ca inscrisuri 
imprimate cuprinzînd 
menţiuni obligatorii 
referitoare la emitent, 
valoarea nominală, 
dobânda,scadenţa, modul 
de transmisiune şi alte 
elemente specifice fiecărei 
categorii de titluri”. 

Se elimină sintagma “fizică sau” şi 
se reformulează textul: 
a). “în forma materială, ca înscrisuri 
împrimate cuprinzând menţiuni 
obligatorii referitoare la emitent, 
valoarea nominală, rata dobânzii, 
scadenţa, modul de transmisiune şi 
alte elemente specifice fiecărei 
categorii de titluri”. 

Idem 

    
    
    
    
    



 9

Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
32. Art.8 pct.2-lit.b) 

 
b). “în forma imaterială 
sau dematerializate, ca 
titluri pentru care 
emisiunea, probaţiunea şi 
transmisiunea drepturilor 
incorporate se 
evidenţiează prin înscriere 
în sistemul de înregistrare 
în cont”. 

Se elimină sintagma “imaterială 
sau”, textul devenind: 
b). “în forma dematerializată ca  
titluri pentru care emisiunea, 
probaţiunea şi transmisiunea 
drepturilor incorporate se 
evidenţiază prin înscriere în sistemul 
de înregistrare în cont”. 

Idem 

    
33. Art.9 pct.2-lit.b). 

 
b). “valoarea nominală  
dobânzi, prime, scadente, 
răscumpărări şi plăţi”. 

Se înlocuieşte cuvântul “dobânzi” cu 
sintagma “rata dobânzii” 
b). “valoarea nominală, rata 
dobânzii,prime,scadenţe, 
rescumpărări şi plăţi”. 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la Art.2,alin.2 lit.a). 

    
34. Art.10 pct.2 

 
“Sunt titluri de stat pe 
termen scurt bonurile de 
tezaur şi certificatele de 
tezaur, fie purtătoare de 
dobândă, fie cu discont, 
precum şi altele ce pot fi 
create de emitent în 
condiţiile legi” 

Se înlocuieşte cuvântul “tezaur” cu 
“trezorerie”, textul devenind: 
“Sunt titluri de stat pe termen scurt 
bonurile de tezaur şi certificatele de 
trezorerie, fie purtătoare de dobândă, 
fie cu discont, precum şi altele ce 
pot fi create de emitent în condiţiile 
legii”. 

In vederea respectării 
terminologiei de 
specialitate folosită. 

    
35. Art.10, pct.3 

“Sunt titluri de stat pe 
termen mediu sau lung 
obligaţiunile de stat cu o 
scadenţă de minimum 1 an 
şi maximum 5 ani de la 
emisiune, respectiv de 
minimum 5 ani şi 
maximum 30 de ani de la 
emisiune, fie purtătoare de 
dobândă, fie cu discont,  

Se reformulează textul: 
“Sunt titluri de stat pe termen mediu 
sau lung obligaţiunile de stat cu o 
scadenţă de peste 1 an şi maximum 5 
ani de la emisiune, respectiv de 
peste 5 ani de la emisiune, fie 
purtătoare de dobândă, fie cu 
discont, emise conform clauzelor 
imprumutului de stat”. 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la Art.1,pct.26,27 şi 
28 

    
    



 10

Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

 emise conform clauzelor 
imprumutului de stat” 

  

    
36. Art.11 pct.1 

“Titlurile de stat pot fi 
oferite spre vânzare sub 
condiţia ca oferta să 
includă cel puţin 
următoarele elemente”. 

Se înlocuieşte verbul “pot” cu “vor”. 
“Titlurile de stat vor fi oferite spre 
vânzare sub condiţia ca oferta să 
includă cel puţin următoarele 
elemente”. 

Pentru mai multă 
precizie a exprimării 

    
37. Art.11 pct.2 

 
“Sunt interzise orice 
acorduri sau practici 
concertate ale 
participanţilor la piaţa 
titlurilor de stat care au ca 
efect distorsii 
semnificative ale 
concurenţei pe piaţă, în 
special cele privind”: 

Se înlocuieşte cuvântul “distorsii” 
cu “distorsiuni” 
“Sunt interzise orice acorduri sau 
practici concertate ale participanţilor 
la piaţa titlurilor de stat care au ca 
obiect sau ar putea avea ca efect 
distorsiuni semnificative ale 
concurenţei pe piaţă, în special cele 
privind”:  

Pentru corectitudinea 
exprimării 

    
38. Art.11 pct.3 

 
“Ministerul Finanţelor 
stabileşte şi aplică 
reglementarea activităţilor 
şi operaţiunilor pe piaţa 
primară şi secundară a 
titlurilor de stat”. 

Se elimină sintagma “secundară” şi 
se completează textul 
“Ministerul Finanţelor stabileşte şi 
aplică reglementarea activităţilor şi 
operaţiunilor pe piaţa primară a 
titlurilor de stat, Ministerul 
Finanţelor, Banca Naţională a 
României  şi CNVMR vor elabora în 
termen de 90 zile de la data 
publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României 
norme de reglementare a activităţilor 
şi operaţiunilor pe piaţa secundară a 
titlurilor de stat.” 

Completare impusă 
de necesitatea 
reglementării în cel 
mai scurt timp a 
activităţii pieţei 
secundare a titlurilor 
de stat 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
39. Art.12 pct.1 

 
“Valoarea titlurilor de stat 
se rambursează în 
conformitate cu condiţiile 
de emisiune şi cu 
prevederile prezentei legi, 
pe data rambursării 
obligaţiile statului fiind 
stinse”. 

Se înlocuieşte sintagma “fiind 
stinse” cu  sintagma “se sting” 
“Valoarea titlurilor de stat se 
rambursează în conformitate cu 
condiţiile de emisiune şi cu 
prevederile prezentei legi; pe data 
rambursării obligaţiilor statului se 
sting”. 

Pentru corectitudinea 
exprimării 

    
40. Art.12 pct.2 

 
“Ministerul Finanţelor 
poate rambursa înainte de 
data scadenţei obligaţiei 
de stat cu o scadenţă de 2 
ani sau mai lungă şi alte 
titluri de stat, dacă aceasta 
facultate este stipulată în 
clauzele înscrise în titlu 
sau în actul de emisiune a 
împrumutului de stat iar 
răscumpărarea se 
efectuează conform 
prevederilor prezentei 
legi”. 

Se reformulează textul alineatului, 
după cum urmează: 
“Ministerul Finanţelor poate 
rambursa înainte de data scadenţei 
obligaţiei de stat titlurile de stat cu o 
scadenţă mai mare de un an, dacă 
aceasta este stipulată în clauzele 
înscrise în titlu sau în actul de 
emisiune a împrumutului de stat, iar 
răscumpărarea se efectuează 
conform prevederilor prezentei 
legi”. 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la Art.1,pct.26,27 ;i 
28 

    
41. Art.16 alin.1 

 
“Instrumentele datoriei 
publice externe a 
României includ, fără a se 
limita la aceasta:” 

Se completează textul cu cuvântul 
“numai”. 
“Instrumentele datoriei publice 
externe a României includ, fără a se 
limita numai la aceasta:” 

Pentru precizia 
textului 

    
42. Art.17 alin.1 lit.a’) 

 
a’)  alineat nou   

Se propune întroducerea unui text 
nou, la litera a’, după cum urmează: 
a’) “desemnarea prin licitaţie publică 
a agentului intermediar, pentru 
stabilirea ratingului de ţară. 
Cheltuielile ocazionate de acestă  

Necesitatea 
reglementării acestei 
categorii de 
cheltuieli 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

  procedură vor fi suportate din 
bugetul de stat.” 

 

    
43. Art.17 lit.c). 

c). “analiza condiţiilor 
pentru refinanţarea 
datoriei publice externe şi 
asigurarea ca noile 
împrumuturi să se 
încadreze în plafonul de 
îndatorare externă stabilit 
anual prin lege şi corelat 
cu prevederile anuale ale 
legii bugetului de stat 
referitoare la serviciul 
datoriei publice”. 

Se reformulează textul : 
c). “analiza condiţiilor pentru 
refinanţarea datoriei publice externe 
şi asigurarea ca noile împrumuturi să 
se încadreze în plafonul anual de 
îndatorare externă corelat cu 
prevederile anuale ale legii 
bugetului de stat referitoare la 
serviciul datoriei publice”. 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la Art.1,pct.36 
devenit pct.35 

    
44. Art.17 lit.d) 

d). “elaborarea actelor 
normative ce decurg din 
prezenta lege şi 
prezentarea lor spre 
aprobarea forurilor 
competente:” 

Se reformulează textul: 
d) “elaborarea proiectului legii 
anuale privind plafonul de 
îndatorare externă şi a altor acte 
normative ce decurg din prezenta 
lege, precum şi supunerea lor spre 
aprobare forurilor competente”. 

Nominalizare 
expresă cerută de 
anulitatea elaborării 
legii respective 

    
45. Art.17 lit.e) 

e).“administrarea 
împreună cu Banca 
Naţională a României a 
rezervei valutare a statului 
în vederea asigurării 
surselor necesare creşterii 
rezervei, utilizarea 
împreună cu Banca 
Naţională a României  a 
rezervei valutare pentru 
plata serviciului datoriei 
publice şi susţinerea 
monedei naţionale:” 

Se completează textul: 
e). “administrarea împreună cu 
Banca Naţională a României a 
rezervei valutare a statului în 
vederea asigurării resurselor 
necesare creşterii rezervei, utilizarea 
împreună cu Banca Naţională a 
României  a rezervei valutare pentru 
plata serviciului datoriei publice şi 
susţinerea monedei naţionale:” 

Pentru a asigura 
folosirea 
terminologiei 
consacrate. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
46. Art.17 lit.f). 

f).“prezentarea semestrială 
la Guvern a situaţiei 
împrumuturilor externe 
contractate de la guverne 
străine sau agenţii 
guvernamentale străine;” 

Se reformulează textul: 
f). “prezentarea semestrială la 
Guvern a situaţiei împrumuturilor 
externe contractate direct de stat şi 
celor garantate de stat”. 

Pentru precizarea 
tipurilor consacrate 
de împrumuturi 
externe. 

    
47. Art.17 lit.g). 

g).“elaborarea 
metodologiei de angajare 
şi rambursare a 
împrumuturilor externe 
contractate în numele 
statului” 

Se reformulează textul: 
g). “elaborarea de norme privind 
metodologia de angajare şi  
rambursare a împrumuturilor externe 
contractate direct de stat şi a celor 
garantate de stat”. 

Idem 

    
48. Art.18 - Titlu 

 
“Banca Naţională a 
României  în calitate de 
agent al statului privind 
datoria publică externă”. 

Se elimină sintagma “în calitate de “ 
textul devenind astfel: 
“Banca Naţională a României - 
agent al statului privind datoria 
publică externă.” 

Pentru o exprimare 
adecvată unei 
denumiri de articol 

    
49. Art.18  

 
 
 
“Datoria publică externă 
contractată de Ministerul 
Finanţelor în numele 
statului se  rambursează 
prin Banca Naţională a 
României  sau alt agent 
desemnat de Ministerul 
Finanţelor”. 

Se elimină sintagma: 
“sau alt agent desemnat de 
Ministerul Finanţelor”, textul 
devenind astfel: 
“Datoria publică externă contractată 
de Ministerul Finanţelor în numele 
statului se rambursează prin Banca 
Naţională a României”. 

Pentru precizarea că 
Banca Naţională a 
României  este 
singurul agent al 
statului desemnat 
pentru rambursarea 
datoriei publice 
externe. 

    
50. Art.20 - Titlu 

 
“Conversia fondurilor 
obţinute prin contractarea 
datoriei publice externe  

Se înlocuieşte sintagma “datoriei 
publice” cu “împrumuturilor” 
“Conversia fondurilor obţinute prin 
contractarea împrumuturilor externe 
pentru finanţarea deficitului  

Pentru utilizarea 
corectă a 
terminologiei de 
specialitate 

    



 14

Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

 pentru finanţarea 
deficitului bugetului de 
stat”. 

bugetului de stat”.  

    
51. Art.20  

“Fondurile obţine ca 
urmare a contractării 
datoriei publice externe de 
către Ministerul Finanţelor 
în numele statului pentru 
finanţarea deficitului 
bugetului de stat sunt 
convertite în moneda 
naţională prin Banca 
Naţională a României  sau 
pe piaţa valutară din 
România. Rambursarea 
împrumuturilor externe se 
va face de către Ministerul 
Finanţelor disponibilizând  
toate sumele în lei 
necesare pentru efectuarea 
schimbului valutar în 
vederea efectuării plăţilor 
integrale.” 

Se reformulează textul: 
“Fondurile obţinute ca urmare a 
contractării împrumuturilor externe 
de către Ministerul Finanţelor în 
numele statului pentru finanţarea 
deficitului  bugetului de stat sunt 
convertite în moneda naţională prin 
Banca Naţională a României  sau pe 
piaţa valutară din România. 
Rambursarea împrumuturilor 
externe se va face de către 
Ministerul Finanţelor care va 
disponibiliza toate sumele în lei 
necesare efectuării integrale a 
plăţilor”. 

Idem 

    
52. Art.21 Titlu:  

“Utilizarea împrumuturilor 
publice externe pentru 
finanţarea investiţiilor sau 
importurilor” 

Se completează titlul: 
“Utilizarea împrumuturilor publice 
externe pentru finanţarea 
investiţiilor sau importurilor stabilite 
de Guvern”. 

Pentru limitarea 
categoriilor de 
importuri finanţate 
din împrumuturi 
publice externe. 

    
53. Art.21 pct.1-lit.a) 

 
a). “Crearea unor noi 
locuri de muncă şi 
suţinerea întreprinderilor 
privatizate sau de stat, pe 
baza priorităţilor 
economice şi sociale fixate 
de Guvern”. 

Se înlocuieşte verbul “fixate” cu 
“stabilite” 
a). “Crearea unor noi locuri de 
muncă şi susţinerea întreprinderilor 
privatizate sau de stat, pe baza 
priorităţilor economice şi sociale 
stabilite de Guvern”. 

Pentru o mai corectă 
exprimare 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
54. Art. 21 pct. 1 lit.b 

 
 
 
“b)Finanţarea 
restructurării economiei şi 
dezvoltarea inventarului 
strategic, inclusiv 
producţia de bunuri şi 
servicii pentru piaţa 
internă şi pentru export;” 

Se înlocuieşte sintagma “dezvoltarea 
inventarului” cu sintagma 
“constituirea stocurilor” textul 
devenind: 
“b)Finanţarea restructurării 
economiei şi constituirea stocurilor 
strategice, inclusiv producţia de 
bunuri şi servicii pentru piaţa internă 
şi pentru export;” 

Idem 

    
55. Art.22 

Titlu: “Administrarea 
împrumuturilor externe 
obţinute pentru finanţarea 
investiţiilor sau 
importurilor”. 

Se completează titlu: 
“Administrarea imprumuturilor 
externe obţinute pentru finanţarea 
investiţiilor sau importurilor stabilite 
de Guvern”. 

Corelare cu 
amendamentul adus 
la titlul Art.21 

    
56. Art.23 pct.1 

“Imprumuturile externe 
care sunt utilizate pentru 
finanţarea proiectelor de 
investiţii vor fi distribuite 
agenţilor economici 
urmându-se regulile de 
mai jos:” 

Se reformulează textul: 
“Imprumuturile externe care sunt 
utilizate pentru finanţarea 
proiectelor de investiţii vor fi 
distribuite agenţilor economici cu 
respectarea următoarelor reguli”: 

Pentru o exprimare 
mai elevată 

    
57. Art.23 pct.1 lit.a) 

a). “Agenţii economici vor 
prezenta proiecte de 
investiţii, cu planurile de 
afaceri şi alte documente 
necesare, relevante pentru 
instituţiile financiare”. 

Se completează textul: 
“Agenţii economici vor prezenta 
proiecte de investiţii cu planurile de 
afaceri şi alte documente necesare, 
relevante pentru instituţiile 
financiare specializate”. 

Pentru restrângerea 
categoriei de 
instituţii financiare 
implicate 

    
58. Art.23 pct.1 pct.b). 

b). “Instituţiile financiare 
vor analiza proiectele de 
investiţii, planurile de  

Se completează textul: 
“Instituţiile financiare specializate 
vor analiza proiectele de investiţii, 
planurile de afaceri şi posibilitatea  

Idem 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

 afaceri şi posibilitatea 
agenţilor economici de a 
rambursa fondurile 
obţinute din 
împrumuturile externe şi 
vor adopta deciziile 
referitoare la utilizarea 
acestor împrumuturi”. 

agenţilor economici de a rambursa 
fondurile obţinute din împrumuturile 
externe şi vor adopta deciziile 
referitoare la utilizarea acestor 
împrumuturi”. 

 

    
59. Art.23 pct.1-lit.c). 

c). “In baza deciziilor 
luate, instituţiile financiare 
vor colecta sumele de la  

Se reformulează textul: 
“In baza deciziilor luate, instituţiile 
financiar  bancare vor colecta 
sumele de la creditori conform  

Pentru precizarea 
categoriilor de 
instituţii financiare 
implicate. 

 creditori conform 
procedurilor stabilite prin 
contractele de credit 
încheiate de instituţiile 
financiare şi beneficiarii 
de credite. In contractul 
încheiat de instituţiile 
financiare cu Ministerul 
Finanţelor se va stipula ca 
transferul de resurse 
valutare către beneficiarii 
finali va fi operat numai 
după aprobarea planurilor 
de investiţii de către 
Ministerul Finanţelor, cu 
avizul Comitetului 
Interministerial de 
Garanţii şi Credite de 
Comerţ Exterior”. 

procedurilor stabilite prin 
contractele de credit încheiate cu 
beneficiarii de credite. In contractul 
încheiat de instituţiile financiare 
internaţionale cu Ministerul 
Finanţelor se va stipula ca transferul 
de resurse  valutare către beneficiarii 
finali să fie operat numai după  
aprobarea planurilor de investiţii de 
către Ministerul Finanţelor, cu 
avizul Comitetului Interministerial 
de Garanţii şi Credite de Comerţ 
Exterior.” 

 

    
60. Art.24 Titlu 

 
 
“Proceduri privind datoria 
publică externă contractată 
pentru finanţarea 
importurilor” 

Comisia propune completarea 
titlului cu sintagma “stabilită de 
Guvern” titlul devenind astfel: 
“Proceduri privind datoria publică 
externă contractată pentru finanţarea 
importurilor stabilite de Guvern” 

Pentru a preciza că 
importurile sunt 
stabilite de Guvern 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
61. Art.24 pct.1 

 
 
“Imprumuturile externe 
pentru finanţarea 
importurilor vor fi 
distribuite agenţilor 
economici prin cesiunea  

Comisia propune completarea 
textului cu sintagma “stabilite de 
Guvern”: 
“Imprumuturile externe pentru 
finanţarea importurilor stabilite de 
Guvern vor fi distrubuite agenţilor 
economici prin cesiunea contractelor 
de împrumut extern prin licitaţie cu  

Idem 

 contractelor de împrumut 
extern prin licitaţie cu 
plata imediată; dacă nu 
este posibilă cesiunea prin 
licitaţie cu plata imediată, 
imprumuturile externe 
pentru finanţarea 
importurilor vor fi 
distribuite prin intermediul 
instituţiilor financiare”. 

plata imediată; dacă nu este posibilă 
cesiunea prin licitaţie cu plata 
imediată, împrumuturile externe 
pentru finanţarea importurilor vor fi 
distribuite prin intermediul 
instituţiilor financiare”. 

 

    
62. Art.24 pct.2 

 
 
“Imprumuturile externe 
pentru finanţarea 
importurilor se distribuie 
de Ministerul Finanţelor 
direct sau prin agentul 
său”. 

Comisia propune completarea 
textului cu sintagma “stabilite de 
Guvern” 
“Imprumuturile externe pentru 
finanţarea importurilor stabilite de 
Guvern se distribuie de Ministerul 
Finanţelor direct sau prin agentul 
său”. 

Idem 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
63. Art.24 pct.3 

 
 
“Imprumuturile externe 
pentru finanţarea 
importurilor pot fi 
distribuite de Ministerul 
Finanţelor prin instituţiile 
financiare sau agenţii 
desemnaţi de acesta, pe 
baza unui contract de 
subimprumut cuprinzând 
clauzele conforme 
contractului extern şi 
legislaţiei în vigoare”. 

Comisia propune completarea 
textului cu sintagma “stabilite de 
Guvern”: 
Imprumuturile externe pentru 
finanţarea importurilor stabilite de 
Guvern pot fi distribuite de 
Ministerul Finanţelor prin instituţiile 
financiare sau agenţi desemnaţi de 
acesta, pe baza unui contract de 
subimprumut cuprinzând clauzele 
conforme contractului extern şi 
legislaţiei în vigoare”. 

Idem 

    
64. Art.25  pct.1 

 
“Toate imprumuturile 
externe contractate de  

Comisia propune completarea 
textului acesta devenind: 
“Toate imprumuturile externe 
contractate de Ministerul Finanţelor  

Pentru a preciza că 
importurile sunt 
stabilite de Guvern 
pentru corelare cu  

 Ministerul Finanţelor în 
numele statului şi acordate 
instituţiilor financiare, 
pentru finanţarea 
proiectelor de investiţii 
sau importurilor de 
mărfuri, vor fi achitate de 
către agenţii economici 
sau de instituţiile 
financiare Ministerului  
Finanţelor, în conformitate 
cu prevederile contractului 
de credit încheiat între 
instituţiile financiare, 
agenţii economici şi 
Ministerul Finanţelor”. 

în numele statului şi acordate 
instituţiilor financiare, pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii 
sau importurilor stabilite de Guvern, 
vor fi achitate de către agenţii 
economici sau de instituţiile 
financiare Ministerului Finanţelor, 
în conformitate cu prevederile 
contractului de subîmprumut 
încheiat între instituţiile financiare, 
agenţii economici şi Ministerul 
Finanţelor”. 

textul de la Art.24 
pct.3 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
65. Art.25 pct.2 

 
“In contractele de credit 
cu instituţiile financiare 
sau agenţii economici 
Ministerul Finanţelor va 
specifica valuta în care va 
fi calculat şi rambursat 
capitalul şi valuta în care 
va fi calculată şi achitată 
rata dobânzii şi alte costuri 
aferente” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“In contractele de subîmprumut  cu 
instituţiile financiare sau agenţii 
economici Ministerul Finanţelor va 
specifica valuta în care vor fi 
calculate şi rambursate ratele de 
capital  şi valuta în care vor fi 
calculate şi achitate dobânda şi alte 
costuri aferente”. 

Pentru corelare cu 
Art.24 pct.3 

    
66. Art.25 pct.3 

 
“Ministerul Finanţelor este 
autorizat să perceapă un 
comision pentru a-şi 
acopri cheltuielile 
necesare administrării 
acestor imprumuturi şi 
costurile operaţiilor de 
schimb valutar prilejuite 
de această administrare” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Ministerul Finanţelor este autorizat 
să perceapă un comision de la 
instituţiile financiare şi agenţii 
economici beneficiari ai 
împrumuturilor pentru a-şi acoperi 
cheltuielile necesare administrării 
acestor împrumuturi”. 

Pentru precizarea 
celor care vor plăti 
comisioanele. 

    
67. Art.25 pct.4 (nou) Comisia propune un nou alineat în 

următoarea redactare: 
“Sumele provenite din încasarea 
comisioanelor vor alimenta fondul 
de risc”. 

Pentru precizarea 
destinaţiei sumelor 
provenite din 
comisioane. 

    
68. Capitolul IV - Titlu 

 
“Garanţiile de stat interne 
pentru împrumuturi” 

Comisia propune reformularea 
titlului astfel: 
“Garanţiile de stat pentru 
împrumuturi interne”. 

Pentru claritate. 

    
69. Art.27 - Titlu 

 
“Procedura emiterii 
garanţiilor de stat interne” 

Comisia propune completarea 
titlului astfel: 
“Procedura emiterii garanţiilor de 
stat pentru împrumuturi interne”. 

Idem 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
70. Art.27 pct.1 

 
 
 
“Emiterea garanţiilor de 
stat interne este 
condiţionată de acceptarea 
de către Ministerul 
Finanţelor a clauzelor 
cuprinse în contractele de 
împrumut încheiate între 
persoanele juridice şi 
instituţiile creditoare”. 

Comisia propune completarea 
textului cu sintagma “pentru 
împrumuturi interne” textul 
devenind: 
“Emiterea garanţiilor de stat pentru 
împrumuturi interne este 
condiţionată de acceptarea de către 
Ministerul Finanţelor a clauzelor 
cuprinse în contractele de împrumut 
încheiate între persoanele juridice şi 
instituţiile creditoare”. 

Idem 

    
71. Art.27 pct.4 

 
“Procedura emiterii 
garanţiei de stat interne se 
va stabili prin norme 
elaborate de Ministerul 
Finanţelor şi aprobate de 
Guvern”. 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Procedura emiterii garanţiilor de 
stat pentru imprumutului  interne se 
va stabili prin norme elaborate de 
Ministerul Finanţelor şi aprobate de 
Guvern”. 

Idem 

    
72. Art.28 - Titlu 

 
“Obligaţia de a onora 
garanţiile de stat interne 
pentru împrumuturi” 

Comisia propune reformularea 
titlului astfel: 
“Obligaţia de a onora garanţiile de 
stat  pentru împrumuturi interne”. 

Idem 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
73. Art.28 pct.1 

“Garanţia de stat pentru 
împrumuturi interne 
reprezintă o obligaţie 
indirectă a statului român 
care se execută în cazul în 
care beneficiarul 
împrumutului nu are 
capacitatea să achite, în 
întregime sau parţial, 
împrumutul, dobânda şi 
alte costuri stabilite în 
conformitate cu condiţiile 
împrumutului garantat”. 

Comisia propune reformularea  
textului astfel: 
“Garanţia de stat pentru un 
împrumut intern reprezintă o 
obligaţie indirectă a statului român 
care se execută în cazul în care 
beneficiarul împrumutului nu are 
capacitatea să achite, în întregime 
sau parţial, împrumutul, dobânda şi 
alte costuri stabilite în conformitate 
cu condiţiile împrumutului 
garantat”. 

Pentru acord 
gramatical ca număr. 

    
74. Art.28 pct.2 

 
 
 
“In cazul în care o garanţie 
de stat internă pentru un 
împrumut devine 
exigibilă, statul este 
obligat să efectueze către 
instituţia creditoare plata 
sau plăţile datorate de 
debitorul garantat, în 
conformitate cu stipulaţiile 
scrisorii de garanţie 
emise”. 

Comisia propune eliminarea 
cuvântului “internă” şi completarea 
textului cu cuvântul “intern” textul 
devenind: 
“In cazul în care o garanţie de stat 
pentru un împrumut intern devine 
exigibilă, statul este obligat să 
efectueze către instituţia creditoare 
plata sau plăţile datorate de 
debitorul garantat, în conformitate 
cu stipulaţiile scrisorii de garanţie 
emise”. 

Pentru precizarea 
caracterului 
împrumutului 

    
75. Art.29 - Titlu 

 
“Fondul de risc pentru 
garanţiile de stat interne” 

Comisia propune completarea 
titlului astfel: 
“Fondul de risc pentru garanţiile de 
stat pentru împrumuturi interne” 

Pentru claritate 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
76. Art.29 pct.2 

 
“Sursele de alimentare ale 
fondului de risc sunt 
constituite din sumele 
încasate sub formă de 
comisioane de la 
beneficiarii 
imprumuturilor garantate 
din dobânzile obţinute din 
plasamentele sumelor 
aflate în depozite, 
majorările de întârziere 
aplicate pentru neplata în 
termen a comisioanelor,  

Comisia propune reformularea şi 
completarea textului astfel: 
“Fondul de risc se constituie din 
sumele încasate sub formă de 
comisioane de la beneficiarii 
împrumuturilor garantate, din  
dobânzile obţinute din plasamentele 
sumelor aflate în depozite,din 
majorările de întârziere aplicate 
pentru neplata în termen a 
comisioanelor, din fondurile 
bugetare alocate în acest scop, 
precum şi din alte surse legale 
constituite”. 

Pentru definirea 
exactă  a surselor de 
constituire a fondului 
de risc. 

 precum şi din fondurile 
bugetare alocate în acest 
scop”.  

  

    
77. Art.29 pct.3 

 
 
 
 
“Sumele aflate ca depozite 
în fondul de risc se 
plasează de Ministerul 
Finanţelor sau agentul sau 
având în vedere siguranţa, 
lichiditatea şi 
rentabilitatea lor, în 
această ordine şi prioritate. 
Sumele aflate în depozit în 
fondul de risc sunt 
destinate exclusiv achitării 
obligaţiilor generate de 
garanţiile de stat interne 
acordate”. 

Comisia propune eliminarea  
cuvintelor “exclusiv” şi “acordate” 
din finalul textului şi completarea 
acestuia cu sintagma “pentru 
împrumuturi”. 
“Sumele aflate ca depozite în fondul 
de risc se plasează de Ministerul 
Finanţelor sau agentul sau având în 
vedere siguranţa, lichiditatea şi 
rentabilitatea lor, în această ordine şi 
prioritate. Sumele aflate în depozit 
în fondul de risc sunt destinate 
achitării obligaţiilor generate de 
garanţiile de stat pentru împrumuturi 
interne”. 

Pentru claritate. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
78. Art.29 pct.4 paragraf 2 

 
 
“Modul de gestionare a 
fondului de risc precum şi 
reflectarea în 
contabilitatea Trezoreriei 
statului şi persoanelor 
juridice a operaţiunilor 
legate de acordarea de 
garanţii interne de stat, vor 
fi stabilite prin norme 
elaborate de Ministerul 
Finanţelor”. 

Comisia propune ca paragraful 2 să 
devină pct.5 cu următoarea 
redactare: 
“Modul de gestionare a fondului de 
risc precum şi reflectarea în 
contabilitatea Trezoreriei statului şi 
persoanelor juridice a operaţiunilor 
legate de acordarea de garanţii de 
stat pentru împrumuturi interne, vor 
fi stabilite prin norme elaborate de 
Ministerul Finanţelor”. 

Idem 

    
79. Art.30 - Titlu 

 
“Determinarea riscului” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Determinarea gradului de risc” 

Pentru claritate 

    
80. Art.30 pct.1 

 
“Pe baza analizei 
economice şi financiare a 
documentaţiei prezentate 
de persoana juridică ce 
solicita o garanţie de stat 
internă, Ministerul 
Finanţelor sau alt agent, la 
solicitarea acestuia, 
determina gradul de risc, 
exprimat în procente de la 
0,00% pânâ la 20,00%” 

Comisia propune reformularea şi 
completarea textului astfel: 
“Pe baza analizei economice şi 
financiare a documentaţiei 
prezentate de persoana juridică ce 
solicită o garanţie de stat pentru 
împrumutul intern, Ministerul 
Finanţelor sau alt agent, la 
solicitarea acestuia, determină 
gradul de risc care se exprimă în 
procente. 
Gradul de risc astfel determinat 
poate fi acceptat  dacă nivelul 
acestuia nu depăşeşte 10% din 
valoarea împrumutului. 

Pentru definirea 
felului de împrumut 
şi a gradului de risc. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
80. Art.30 pct.2 

 
 
 
 
“In funcţie de gradul de 
risc, stabilit conform alin.1 
Ministerul Finanţelor 
determină comisionului de 
risc ce trebuie virat în 
contul fondului de risc de 
către beneficiarul 
creditului garantat. Suma  
datorată se determină prin 
aplicarea cotei procentuale 
la valoarea totală a 
imprumutului acoperit de 
garanţie, incluzând 
valoarea capitalului, 
valoarea estimată a 
dobânzii şi a altor costuri 
aferente”. 

Comisia propune reformularea şi 
eliminarea sintagmei “incluzând 
valoarea capitalului, valoarea 
estimată a dobânzii şi a altor costuri 
aferente”, astfel: 
“In funcţie de gradul de risc, stabilit 
conform alin.1 Ministerul Finanţelor 
determină cuantumul comisionului 
de risc ce trebuie virat în contul 
fondului de risc de către beneficiarul 
creditului garantat. Suma datorată se 
determină prin aplicarea cotei 
procentuale la valoarea 
împrumutului garantat. 

Pentru determinarea 
corectă a sumei 
datorate de garantat. 

    
81. Art.31 - Titlu 

 
“Execuţia garanţiilor de 
stat interne emise de 
Ministerul Finanţelor” 

Comisia propune completarea 
titlului, astfel: 
“Execuţia garanţiilor de stat pentru 
împrumuturi  interne”. 

Pentru definirea 
felului de 
împrumuturi. 

    



 25

Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
82. Art.31 pct.1 

“Dacă beneficiarul 
împrumutului nu-şi 
îndeplineşte obligaţia de 
plată conform  
contractului de împrumut 
şi instituţia creditoare a 
întreprins toate măsurile 
stipulate în prezenta lege 
şi în scrisoarea de garanţie 
pentru a acoperi plăţile 
care-i sunt datorate, atunci 
instituţia creditoare poate 
prezenta Ministerului 
Finanţelor o “cerere de  

Comisia propune completarea 
textului cu sintagma  “în contractul 
de împrumut”, după sintagma “în 
prezenta lege”. 
“Dacă beneficiarul împrumutului nu-
şi îndeplineşte obligaţia de plată 
conform contractului de împrumut şi 
instituţia creditoare a întreprins toate 
măsurile stipulate în prezenta lege, 
în contractul de împrumut şi în 
scrisoarea de garanţie pentru a 
acoperi plăţile  care-i sunt datorate, 
atunci instituţia creditoare poate 
prezenta Ministerului Finanţelor o 
"cerere de plată” pentru ca acesta  

Pentru definirea cât 
mai completă a 
cadrului prin care 
sunt stabilite 
obligaţiile 
beneficiarului de 
împrumut. 

 plată” pentru ca acesta din 
urmă să plătească conform 
garanţiei de stat pentru 
împrumutul intern” 

din urmă să plătească conform 
garanţiei de stat pentru împrumutul 
intern”. 

 

    
83. Art.31 pct.2 

 
“Cererea de plată va 
include: capitalul, 
valoarea dobânzii şi alte 
costuri şi data plăţii care 
urmează a fi făcută 
instituţiei creditoare de 
către Ministerul 
Finanţelor, în conformitate 
cu termenii scrisorii de 
garanţie”. 

Comisia propune reformularea şi 
completarea textului astfel: 
“Cererea de plătă va include: ratele 
de capital restante, valoarea dobânzii 
şi alte costuri şi data plăţilor care 
urmează a fi făcute instituţiei 
creditoare de către Ministerul 
Finanţelor, în conformitate cu 
termenii scrisorii de garanţie”. 

Pentru precizarea 
mai exactă a 
conţinutului cererii. 

    
84. Art.32 -Titlu 

 
“Incetarea valabilităţii 
garanţiei de stat interne 
pentru împrumuturi” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“Incetarea valabilităţii garanţiei de 
stat pentru împrumuturi interne” 

Pentru claritate 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
85. Art.32 pct.1 

 
“Incetarea valabilităţii 
garanţiei de stat interne 
pentru împrumuturi se 
produce atunci când:” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“ Incetarea valabilităţii garanţiei de 
stat pentru împrumuturi interne se 
produce atunci când:” 

Pentru claritate 

    
86. Art.33 - Titlu 

 
“Recuperarea sumelor 
plătite pentru garanţiile de 
stat interne” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“Recuperarea sumelor plătite pentru 
garanţiile de stat privind 
împrumuturile interne”. 

Pentru claritate 

    
87. Art.33 pct.1 

 
 
 
“După efectuarea de către 
Ministerul Finanţelor a 
plăţii sau plăţilor generate 
de execuţia 

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “toate cheltuielile” cu 
sintagma “echivalentul cheltuielilor” 
 
“După efectuarea de către Ministerul 
Finanţelor a plăţii sau plăţilor 
generate de execuţia garanţiei de stat 
pentru împrumutul intern 
beneficiarul 

Pentru claritate 

 garanţiei de stat pentru 
împrumutul intern 
beneficiarul împrumutului  
are obligaţia să restituie 
Ministerului Finanţelor 
toate cheltuielile efectuate 
de acesta, în conformitate 
cu prevederile convenţiei 
încheiate între beneficiarul 
împrumutului şi 
Ministerul Finanţelor. In 
acest sens Ministerul 
Finanţelor are drept la 
acţiune în regres prin 
subrogarea în drepturile 
creditorului”. 

împrumutului are obligaţia să 
restituie Ministerului Finanţelor 
echivalentul cheltuielilor efectuate 
de acesta, în conformitate cu 
prevederile convenţiei încheiate 
între beneficiarul împrumutului şi 
Ministerul Finanţelor. In acest sens 
Ministerul Finanţelor are drept la 
acţiune în regres prin subrogarea în 
drepturile creditorului”. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
88. Art.33 pct .3 

 
 
 
 
“Sumele recuperate de 
Ministerul Finanţelor în 
condiţiile prezentului 
articol reprezintă fonduri 
disponibile pentru plata 
datoriei contractate în 
vederea satisfacerii plăţii 
împrumutului garantat sau 
venituri pentru fondul de 
risc în vederea reîntregirii 
acestuia”. 

Comisia propune eliminarea din text 
a sintagmei “pentru plata datoriei 
contractate în vederea satisfacerii 
plăţii împrumutului garantat sau 
venituri” textul devenind astfel: 
“Sumele recuperate de Ministerul 
Finanţelor în condiţiile prezentului 
articol reprezintă fonduri disponibile 
pentru fondul de risc în vederea 
reîntregirii acestuia”. 

Nu este necesară 
precizarea destinaţiei 
sumelor recuperate 
deoarece fondul de 
risc are bine definite 
destinaţiile. 

    
89. Art.34 pct.3 nou 

 
  

Se introduce textul reformulat al 
art.36, cu următorul conţinut: 
“Valoarea totală a garanţiilor de stat 
pentru împrumuturi externe care pot 
fi acordate într-un singur an se 
încadrează în plafonul de îndatorare 
publică externă”. 
 
 

Pentru precizarea 
mai clară a limitelor 
până la care se pot 
acorda garanţii din 
partea statului. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
90. Art.35 pct.1 

 
 
 
 
 
“Garanţia de stat pentru 
împrumuturi externe 
reprezintă o obligaţie 
indirectă a statului român 
care se execută în cazul în 
care beneficiarul 
împrumutului nu are 
capacitatea să achite, în 
întregime sau parţial, 
împrumutul, dobânda şi 
alte costuri stabilite în 
conformitate cu condiţiile 
împrumutului extern”. 

Comisia propune înlocuirea 
cuvintelor “execută şi condiţiile” cu 
cuvântul “exercită”  şi respectiv 
sintagma “clauzele contractului 
privind” împrumutul extern”, textul 
devenind: 
“Garanţia de stat pentru împrumuturi 
externe reprezintă o obligaţie 
indirectă a statului român care se 
exercită în cazul în care beneficiarul 
împrumutului nu are capacitatea să 
achite, în întregime sau parţial, 
împrumutul, dobânda şi alte costuri 
stabilite în conformitate cu clauzele 
contractului privind împrumutul 
extern”. 

Pentru claritate. 

    
91. Art.35 pct2 Comisia propune eliminarea textului Pentru că garanţiile 

pentru împrumuturile 
externe fac parte din 
datoria publică a 
statului 

    
92. Art.36 Comisia propune eliminarea textului Preluat la art.34 pct.3 

(nou) 
    

93. Art. 37 Titlu 
 
 
“Examinarea garanţiilor de 
stat pentru împrumuturi 
externe” 

Devine Art.36 
Se propune modificarea titlului 
astfel : 
“Emiterea garanţiilor de stat pentru 
împrumuturi externe”. 

Pentru renumerotare 
Pentru reflectarea 
corectă a 
conţinutului textului 
articolului. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
94. Art.37 devine art.36 pct.2 

 
 
 
“Banca de Export-Import 
a României sau o altă 
bancă agreată de Guvern 
va analiza şi aviza 
proiectele” 

Comisia propune completarea 
textului, cu sintagma “prin 
Ministerul Finanţelor” textul 
devenind: 
“Banca de Expor-Import a României 
sau o altă bancă agreată de Guvern 
prin Ministerul Finanţelor va analiza 
şi aviza proiectele”. 

Pentru determinarea 
instituţiei care poate 
desemna banca 
agreată 

    
95. Art.37 devine art.36 pct.3 

 
 
 
“Comitetul 
Interministerial pentru 
Credite şi Garanţii de 
Comerţ Exterior va selecta 
şi aproba proiectele pentru 
care se vor emite scrisori 
de garanţie”. 

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “selecta şi aproba” cu 
cuvântul “aviza”, textul devenind 
astfel: 
“Comitetul Interministerial pentru 
Credite şi Garanţii de Comerţ 
Exterior va aviza proiectele pentru 
care se vor emite scrisori de 
garanţie” 

Pentru a determina 
atribuţiile CICGCE 

    
96. Art.38 devine art.37 Titlu 

 
“Determinarea riscului” 

Comisia propune renumerotarea 
Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“Determinarea gradului de risc” 

Pentru claritate 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
97. Art.39 devine art.38 pct.1 

 
“Pe baza analizei 
economice şi financiare, 
realizată de către Banca de 
Export-Import a României 
sau alt agent desemnat, a 
documentaţiei prezentate 
de persoana juridică ce 
solicită o garanţie de stat 
pentru împrumuturi 
externe, Ministerul 
Finanţelor sau alt agent, la 
solicitarea acestuia, 
determină gradul de 
risc,exprimat în procente 
de la 0,00% până la 
20,00%”. 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Pe baza analizei economice şi 
financiare, realizată de către Banca 
de Export-Import sau alt agent 
desemnat, a documentaţiei 
prezentate de persoana juridică ce 
solicită o garanţie de stat pentru 
împrumuturi externe, Ministerul 
Finanţelor sau alt agent, la 
solicitarea acestuia, determină 
gradul de risc, care se exprimă în 
procente. Gradul de risc, astfel 
determinat poate fi acceptat dacă 
nivelul acestuia nu depăşeşte 10% 
din valoarea împrumutului”. 

Pentru determinarea 
gradului de risc 

    
98. Art.39 devine art.38 pct.2 

 
“In funcţie de gradul de 
risc, stabilit conform 
alin.1, Ministerul 
Finanţelor determină 

Comisia propune modificarea şi 
completarea textului astfel: 
 
“In funcţie de gradul de risc, stabilit 
conform alin.1, Ministerul 
Finanţelor determină cuantumul  

Pentru determinarea 
corectă a sumei 
datorate de garantat 

 comisionul de risc ce 
trebuie virat în contul 
fondului de risc de către 
beneficiarul creditului 
garantat. Suma datorată se 
determină prin aplicarea 
cotei procentuale la 
valoarea totală acoperită 
de garanţie, incluzând 
valoarea capitalului, 
valoarea estimată a 
dobânzii şi a altor costuri 
aferente”. 

comisionului de risc ce trebuie virat 
în contul fondului de risc de către 
beneficiarul  creditului garantat. 
Suma datorată se determină prin 
aplicarea cotei procentuale la 
valoarea împrumutului garantat”. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
99. Art.40 devine  art.39 pct.2 

“Sursele de alimentare ale 
fondului de risc sunt 
constituite din sumele 
încasate sub formă de 
comisioane de la 
beneficiarii 
împrumuturilor garantate, 
din dobânzile obţinute din 
plasamentele sumelor 
aflate în depozite, 
majorările de întârziere 
aplicate pentru neplata în 
termen a comisioanelor, 
precum şi din  fondurile 
bugetare alocate în acest 
scop”. 

Comisia propune modificarea şi 
completarea textului astfel : 
“Fondul de risc este constituit din 
sumele încasate sub formă de 
comisioane de la beneficiarii 
împrumuturilor garantate, din 
dobânzile obţinute din plasamentele 
sumelor aflate în depozite, din  
majorările de întârziere aplicate 
pentru neplata în termen a 
comisioanelor din fondurile bugetare 
alocate în acest scop precum şi din 
alte surse legal constituite”. 

Pentru definirea 
corectă a surselor de 
constituire a fondului 
de risc. 

    
100 Art.40 devine art.39 pct.2 

paragraf 2 
“In cazul executării unei 
scrisori de garanţie, 
veniturile fondului de risc 
se reîntregesc cu sumele 
recuperate de la Garant, 
reprezentând plăţile 
efectuate de Ministerul 
Finanţelor în numele 
acestuia, din acest fond” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“In cazul  în care se efectuează plăţi 
din fondul de risc aferente unor 
scadenţe neonorate de garantat, 
veniturile fondului de risc se 
reântregesc cu sumele recuperate de 
la acesta”. 

Pentru explicitarea 
cazului în care se fac 
plăţi din fondul de 
risc. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
101 Art.40 devine art. 39 pct.3 

 
“Sumele aflate ca depozite 
în fondul de risc se 
investesc de Ministerul 
Finanţelor sau agentul sau 
având în vedere siguranţa, 
lichiditatatea şi 
rentabilitatea lor, în 
această ordine şi prioritate. 
Sumele aflate în depozit în 
fondul de risc sunt 
destinate exclusiv achitării 
obligaţiilor generate de 
garanţiile de stat pentru  
împrumuturi externe 
acordate”. 

Comisia propune eliminarea din text 
a cuvântului “exclusiv” 
“Sumele aflate ca depozite în fondul 
de risc se investesc de Ministerul 
Finanţelor sau agentul sau având în 
vedere siguranţa, lichiditatea şi 
rentabilitatea lor, în această ordine şi 
prioritate. Sumele aflate în depozit 
în fondul de risc sunt destinate 
achitării obligaţiilor generate de 
garanţiile de stat pentru împrumuturi 
externe acordate”. 

Pentru a lăsa şi alte 
destinaţii posibile 
utilizării de sume din 
fondul de risc. 

    
102 Art.40 devine art. 39 pct.4 

paragraf 2 
 
“Modul de gestionare a 
fondului de risc precum şi 
reflectarea în 
contabilitatea Trezoreriei 
statului şi persoanelor 
juridice a operaţiunilor 
legate de acordarea de 
garanţii de stat pentru 
împrumuturi externe, vor 
fi stabilite prin norme 
elaborate de Ministerul 
Finanţelor”. 

Comisia propune eliminarea 
sintagmei “şi persoanelor 
juridice”textul devenind: 
“Modul de gestionare a fondului de 
risc precum şi reflectarea în 
contabilitatea Trezoreriei statului, a 
operaţiunilor legate de acordarea de 
garanţii de stat pentru împrumuturi 
externe, vor fi stabilite prin norme 
elaborate de Ministerul Finanţelor”. 

Deoarece numai 
trezoreria statului 
evidenţiază fondul de 
risc 

    
103 Art.41 devine art. 40 pct.1 

 
 
“ In cazul în care 
beneficiarul garanţiei de  

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “scrisoarea de garanţie” 
cu cuvântul “aceasta” 
“ In cazul în care beneficiarul 
garanţiei de stat nu-şi îndeplineşte 

Deoarece obligaţiile 
de plată sunt 
prevăzute în acordul 
de împrumut, nu în 
scrisoarea de 
garanţie. 
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 stat nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile de plată 
stipulate în acordul de 
împrumut, instituţia 
creditoare, în conformitate 
cu clauzele prevăzute în 
scrisoarea de garanţie, va 
înştiinţa Ministerul 
Finanţelor, în scris în 
vederea exercitării funcţiei 
de garant”. 

obligaţiile de plată stipulate în 
acordul de împrumut, instituţia 
creditoare, în conformitate cu 
clauzele prevăzute în acesta va 
înştiinţa Ministerul Finanţelor, în 
scris, în vederea exercitării funcţiei 
de garant”. 

 

    
104 Art.41 devine art.40 pct.3 

“Beneficiarul garanţiei de 
stat va informa în scris, 
garantul asupra lipsei 
disponibilităţilor băneşti 
necesare achitării sumelor 
scadente la extern”. 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Beneficiarul garanţiei de stat va 
informa şi proba în scris, în timp 
util, garantul asupra lipsei 
disponibilităţilor băneşti necesare 
achitării sumelor scadente la extern” 

Pentru o precizare 
mai riguroasă a 
obligaţiilor 
garantatului. 

    
105 Art.41 devine art.40 pct.4 

“Ministerul Finanţelor va 
transfera printr-un agent 
desemnat sumele scadente, 
instituţiei creditoare, 
străine într-un interval de 
timp rezonabil” 

Comisia propune modificarea 
textului astfel: 
“Ministerul Finanţelor va transfera 
prin Banca Naţională a României 
sumele scadente, instituţiei 
creditoare.” 

Deoarece plăţile 
externe ale 
Ministerului 
Finanţelor sunt 
făcute numai de către 
Banca Naţională a 
României  
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106 Art.43 devine art.42 pct.4 

 
 
 
 
 
“Sumele recuperate de 
Ministerul Finanţelor în 
condiţiile prezentului 
articol reprezintă fonduri 
disponibile pentru plata 
datoriei contractate în 
vederea satisfacerii plăţii 
împrumutului garantat şi 
venituri pentru fondul de 
risc în vederea reîntregirii 
acestuia”. 

Comisia propune eliminarea 
sintagmei “fonduri disponibile 
pentru plata datoriei contractate în 
vederea satisfacerii plăţii 
împrumutului garantat şi” şi va avea 
următoarea redactare: 
“Sumele recuperate de Ministerul 
Finanţelor în condiţiile prezentului 
articol reprezintă venituri pentru 
fondul de risc în vederea reîntregirii 
acestuia” 

Pentru determinarea 
corectă a destinaţiei 
sumelor recuperate. 

    
107 Capitolul VI - Titlu 

 
“Inregistrarea şi 
administrarea” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Inregistrarea şi administrarea 
datoriei publice şi a garanţiilor de 
stat”. 
 

Pentru determinarea 
corectă a 
conţinutului 
capitolului 

    
108 Art.44 devine art.43 pct.1 

lit.b) 
b).”ţine evidenţa contabilă 
a datoriei publice 
contractate şi a garanţiilor 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
b).”ţine evidenţa contabilă a datoriei 
publice contractate şi evidenţă 
statistică a garanţiilor de stat 

Pentru completarea 
tipului de evidenţă 
ţinut pentru 
garanţiile de stat 

 de stat emise”. emise”.  
    
109 Art.44 devine art.43 pct.1 

lit.c). 
c).”urmăreşte derularea 
garanţiilor de stat emise 
pentru împrumuturi”. 

Comisia propune modificarea 
textului astfel: 
c).”urmăreşte derularea 
împrumuturilor garantate de stat”. 

Pentru o corectă 
exprimare a atribuţiei 
respective. 
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110 Art.45 devine art.44 pct.1 

 
 
“Ministerul Finanţelor 
stabileşte şi ţine registre în 
care sunt înscrise menţiuni 
privind datoria publică şi 
garanţiile de stat pentru 
împrumuturi ale 
României” 

Comisia propune eliminarea 
sintagmei “stabileşte şi” textul 
devenind: 
“Ministerul Finanţelor ţine registre 
în care sunt înscrise menţiuni 
privind datoria publică şi garanţiile 
de stat pentru împrumuturi ale 
României”. 

Idem 

    
111 Art.45 devine art.44 pct.2 

 
“Registrele astfel create 
vor cuprinde date privind 
situaţia datoriei publice, 
calculul şi plata 
dobânzilor aferente 
datoriei publice 
neachitate; emiterea de 
scrisori de garanţie , 
inclusiv valoarea acestora, 
plăţile efectuate şi alte 
informaţii”. 

Comisia propune modificarea 
textului astfel: 
“Registrele vor cuprinde date 
privind situaţia datoriei publice, a 
scrisoriilor de garanţie, inclusiv 
valoarea acestora, nivelul 
dobânzilor, comisioanelor precum şi 
alte informaţii”. 

Pentru precizarea 
conţinutului 
registrelor 

    
112 Art.46 devine art.45 - 

Titlu 
“Agentul datoriei publice 
şi al garanţiilor de stat 
pentru împrumuturi” 

Comisia propune înlocuirea  titlului, 
astfel: 
“Delegarea atribuţiilor Ministerului 
Finanţelor” 

Pentru corelare cu 
conţinutul articolului 

    
113 Art.46 devine art.45 alin.1 

 
 
 
“Ministerul Finanţelor 
poate să delege unui agent 
atribuţii legate de procesul 
emisiunii şi administrării 
datoriei publice şi a 
garanţiilor de stat pentru 
împrumuturi”. 

Comisia propune eliminarea 
sintagmei “unui agent” şi înlocuirea 
sa cu expresia  “unei instituţii 
publice” textul devenind: 
“Ministerul Finanţelor poate să 
delege unei instituţii publice 
atribuţii legate de procesul emisiunii 
şi administrării datoriei publice şi a 
garanţiilor de stat pentru 
împrumuturi”. 

Pentru că numai o 
altă instituţie publică 
poate îndepliniii 
atribuţii legate de 
datoria publică. 
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114 Art.46 nou 

 
“Contravenţii” 

Comisia propune introducerea unui 
nou articol cu următorul conţinut: 
“Constituie contravenţii la 
prevederile prezentei legi 
următoarele fapte, dacă potrivit legii 
penale, nu constituie infracţiuni: 
a).neprezentarea documentelor prin 
care s-au contractat împrumuturi 
generatoare de datorie publică în 
termenele stabilite de Ministerul 
Finanţelor; 
b).neraportarea datelor referitoare la 
derularea împrumuturilor privind 
datoria publică; 
c).refuzul de a pune la dispoziţia 
organelor de control a documentelor, 
datelor şi informaţiilor solicitate 
privind datoria publică; 
Contravenţiile prevăzute mai sus se 
sancţionează cu amendă de la 
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.” 

In vederea creerii 
cadrului juridic 
coercitiv. 

    
115 Art.47 nou 

 
“Constatarea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor” 
  

Comisia propune introducerea unui 
nou articol cu următorul conţinut: 
“Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de către 
Ministerul Finanţelor şi unităţile sale 
teritoriale împuternicite în acest 
scop. 
In măsura în care prezenta lege nu 
dispune altfel, contravenţiilor 
prevăzute la art.46 li se aplică 
prevederile Legii nr.32/1968 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, cu excepţia art.25, 
26 şi 27.” 

Pentru delimitarea 
celor ce au dreptul să 
constate şi să aplice 
sancţiunile. 
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116 Art.47 Comisia propune eliminarea textului Conţinutul textului 

reprezintă 
reglementări de 
natura normelor 
metodologice 

    
117 Art.48 Comisia propune eliminarea textului Idem 

    
118 Art.49 Comisia propune eliminarea textului Idem 

    
119 Art.50 Comisia propune eliminarea textului Idem 

    
120 Art.51 devine art.48 Comisia propune renumerotarea 

articolului 
 

    
121 Art.52 devine art.49 Comisia propune renumerotarea 

articolului. 
 

    
    

 
 Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
Traian Decebal Remeş  

 


