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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2011 privind ratificarea Acordului cadru 
de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în 
calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în calitate de agent al 
Împrumutatului, în valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 
iunie 2011 și la Luxemburg la 30 mai 2011 și a Memorandumului de înțelegere între 
Uniunea Europeană și România, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Bruxelles 
la 29 iunie 2011, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr.  PLx 760 din 12.12.2011. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Maria Eugenia BARNA  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.108/2011 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut între Uniunea 
Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat  
și Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, în  

valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 iunie 2011 
 și la Luxemburg la 30 mai 2011 și a Memorandumului de înțelegere între  

Uniunea Europeană și România, semnat la București la 28 iunie 2011  
și la Bruxelles la 29 iunie 2011 

 
 

 
Cu adresa nr. PLx 760 din 12.12.2011, Biroul Permanent conform art. 95 şi 

115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de 
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.108/2011 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut între Uniunea 
Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat și Banca 
Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, în valoare de maxim 
1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Luxemburg la 30 mai 
2011 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, 
semnat la București la 28 iunie 2011 și la Bruxelles la 29 iunie 2011. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  implementarea 
unui program complex de politici economice, care sa vizeze atât măsuri de reformă 
structurală în vederea îmbunătățirii pieței muncii și a produselor cât și măsuri privind 
redresarea și majorarea potențialului de creștere al economiei românești. De 
asemenea, în paralel se va continua consolidarea fiscală, reforma administrației 
fiscale, îmbunătățirea managementului și con trolului finanțelor publice, asigurarea 
stabilității externe, monetare și financiare precum și reforma pieței financiare. 
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În ansamblul său, programul urmărește: 
- încetarea situației de deficit excesiv până în 2012; 
- îmbunătățirea potențialului de creștere și 
- scăderea probabilității de apariție în viitoare a unor noi dezechilibre 

excesive în economia românească. 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 

din Constituţia României, republicată. 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 21 deputaţi din 

totalul de 33 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de către deputaţii prezenţi la 

dezbateri. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Senatului. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.108/2011 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut 
între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de 
Împrumutat și Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, în 
valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 iunie 2011 și la 
Luxemburg la 30 mai 2011 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea 
Europeană și România, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Bruxelles la 29 
iunie 2011, în şedinţa din data de 20.12.2011, comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma 
prezentată de Guvern.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 

          
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa        
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