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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/221 /19.09.2012 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind ratificarea 

Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 9 iunie 2011, 
aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la 
București, la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor 
Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de 
intenție semnată de autoritățile române la București, la 2 decembrie 2011, aprobată prin 
Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 
decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semată de autoritățile române la București, la 28 
februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului 
Monetar internațional din 21 martie 2012 și a Scrisorii de intenție semnată de 
autoritățile române la București , la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului 
Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012, trimis 
comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent PLx. 288 din            
3 septembrie 2012. 
 
 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

 
                                                Maria Eugenia BARNA 

 
 
 

 

luminita.ghiorghiu
Original
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RAPORT   
 

  asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată 
de autoritățile române la București, la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului 
Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii 

de intenție semnată de autoritățile române la București, la 14 septembrie 2011, aprobată 
prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 

29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, 
la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai 

Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semată 
de autoritățile române la București, la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia 

Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar internațional din 21 martie 2012 
și a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București , la 8 iunie 2012, 

aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internațional din 22 iunie 2012 

 
 

Cu adresa nr. PLx.288 din 3 septembrie 2012, Biroul Permanent,  în temeiul 
art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură 
de urgență, pentru examinare şi avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile 
române la București, la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor 
Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție 
semnată de autoritățile române la București, la 14 septembrie 2011, aprobată prin 
Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 
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septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 
2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului 
Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semată de 
autoritățile române la București, la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului 
Directorilor Executivi ai Fondului Monetar internațional din 21 martie 2012 și a 
Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 8 iunie 2012, 
aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internațional din 22 iunie 2012. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.515/2.07.2012 și avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

  
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare cele cinci Scrisori de 

intenție cât și memorandumurile anexate acestora.  
Primele cinci evaluări in cadrul Aranjamentului  Stand-By  de tip 

preventiv  (ASB)  între România și Fondul Monetar internațional, ce au avut loc in 
perioada 27 aprilie - 9  mai 2011, 20 iulie- 1 august 2011, 25  octombrie -7  
noiembrie 2011, 25 ianuarie - 6 februarie 2012 și respectiv, 24  aprilie - 7  mai  
2012  s-au incheiat  cu succes,  membrii  misiunii apreciind că performanța  
înregistrată  la  momentul  efectuării  evaluărilor  a  fost semnificativă, odată cu 
creșterea economică pozitivă din anul 2011, dupa doi ani de declin. La finalul fiecarei 
misiuni a fost elaborată o scrisoare de intenție, prin care a fost reafirmat angajamentu1 
Guvernu1ui României de a continua măsurile de reformă agreate in cadrul pachetului 
multilateral de asistență de tip preventiv. 

Noul Aranjament Stand-By de tip preventiv (ASB) între România și Fondul 
Monetar Internațional a început pe 31 martie 2011, odată cu finalizarea celei de-a 
șaptea evaluări și încheierea celui anterior. 

Menționăm eforturile de dezvoltare a curbei de randament la lei și de 
extindere a maturitătii datoriei noastre interne, prin noi emisiuni de obligatiuni pe 
4,7- 15 ani. Pe parte externă, in lunile ianuarie- februarie s-a lansat cu succes o 
emisiune de obligatiuni in dolari SUA cu durata de 10 ani, in valoare de 2,25 miliarde 
dolari SUA la o rata favorabila. Se intenționează să se revină pe piața externă în a doua 
jumatate a anu1ui 2012 daca piața va permite acest lucru, pentru a stabili o prezență 
constantă pe piețele internaționale. 

Eventuala disponibilizare a sumelor împrumutului nu are influențe asupra 
bugetului de stat general consolidat, deoarece tranșele de la FMI se vor trage în contul 
Băncii Naționale a României și vor fi utilizate în scopul consolidării rezervei valutare. 

 
Proiectul de Lege, prin obiectul său de reglementare, face parte din categoria 

legilor  ordinare  iar în aplicarea  art. 75 alin.(1)  din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaților. 
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Raportul comisiei a fost votat cu majoritate de către deputaţii prezenţi la 

dezbateri. 
 
În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de 

intenție semnată de autoritățile române la București, la 9 iunie 2011, aprobată prin 
Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 
iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 14 
septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului 
Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de 
autoritățile române la București, la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia 
Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 
2011, a Scrisorii de intenție semată de autoritățile române la București, la 28 februarie 
2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
internațional din 21 martie 2012 și a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile 
române la București , la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor 
Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012 ,  în şedinţa din data de  
19 septembrie  2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma prezentată de inițiator. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Luminiţa Ghiorghiu                                                                           
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