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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  privind 
ratificarea Acordului de împrumut între România, reprezentată de 
Ministerul Economiei şi Finanţelor *(Împrumutat"), şi KfW, Frankfurt 
pe Main ("KfW), pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 
2008 şi respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru 
finanţarea Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
(etapa a 4-a), cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. PL.x.377  din 2 septembrie 2009 . 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege  privind ratificarea Acordului de împrumut 
între România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor 

*(Împrumutat"), şi KfW, Frankfurt pe Main ("KfW), pentru 8.000.000 
euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi respectiv la Frankfurt pe 

Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului - Promovarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)  

 
 

 
           Cu adresa nr.PL.x.377  din 2 septembrie  2009, Biroul 

Permanent conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, a sesizat,  spre dezbatere Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege  privind ratificarea Acordului de împrumut între 
România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor 
*(Împrumutat"), şi KfW, Frankfurt pe Main ("KfW), pentru 8.000.000 
euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi respectiv la Frankfurt pe 
Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului - Promovarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a). 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ.  
               Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea 
Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul 
Economiei şi Finanţelor *(Împrumutat"), şi KfW, Frankfurt pe Main 



("KfW), pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi 
respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea 
Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a).  
Prin proiectul finanţat din creditul acordat de Institutul de Credit pentru 
Reconstrucţie – Germania (KfW) se vor acorda împrumuturi ce au drept 
scop crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Derularea împrumutului va fi gestionată şi monitorizată de către managerul 
desemnat al proiectului, persoană juridică, în baza unui acord de 
management încheiat între Ministerul Finanţelor Publice cu acesta şi cu  
Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Germania (KfW). 
Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv, rambursarea creditului 
extern, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente, este 
efectuată de managerul proiectului din credite rambursate de instituţiile de 
credit partenere şi virate în fondul româno-german. 
Suma împrumutului acordat de către KfW poate fi utilizată până în anul 
2010. 

 
În baza Acordului interguvernamental, Contractul de împrumut dintre 

România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Germania (KfW), în 
valoare de 8 milioane Euro, a fost semnat la Bucureşti la data de 31 iulie 
2008 şi la Frankfurt la data de 2 noiembrie 2007.      

 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, 

potrivit art. 76 din Constituţia României, republicată. 
La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Graţiela Iordache, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice. 

 
La lucrările comisiei au participat  29 deputaţi, din totalul de 32  

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
este de competenţa decizională a Senatului, Camera Deputaţilor fiind 
prima Cameră sesizată. 
               In urma dezbaterii proiectului de  Lege  privind ratificarea 
Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul 
Economiei şi Finanţelor *(Împrumutat"), şi KfW, Frankfurt pe Main 
("KfW), pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi 
respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea 



Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a), 
în şedinţa din data de 09.09.09 , comisia propune supunerea spre dezbaterea 
şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege  în forma 
prezentată de iniţiator. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
                                                                                       
                                                                                                          Consilier parlamentar 
                                                                                                                    Roşu Gica 
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