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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
     

                          Bucureşti, 12.06.2013 
                          Nr. 22/206 
                          PL-x 154/2013 
        
 

 
 
 
 
 

  BIROULUI  PERMANENT  
                                                                    AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii 
de intenție semnată de autoritățile române la București, la 12 septembrie 2012, aprobată 
prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Interrnațional din 28 
septembrie 2012 precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 
martie 2013, aprobată prin Decizia consiliului directorilor ai Fondului Monetar 
Internațional din 15 martie 2013 prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-
by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare 
prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București, la 10 martie 
2011, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar 
Internațional din 25 martie 2011, trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 154 
din 27 mai 2013, înregistrat sub nr. 22/206 din  28 mai 2013, Camera Deputaţilor 
fiind prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
PREŞEDINTE 
 

        Gheorghe DRAGOMIR 

 
 

luminita.ghiorghiu
Original



 2 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
 

                                   Bucureşti,12.06.2013 
                                Nr. 22/206 
                                PL-x 154/2013 
                                                                                               

   
  

 
 

RAPORT  
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la 

București, la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi 
ai Fondului Monetar Interrnațional din 28 septembrie 2012 precum și a Scrisorii 

semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia 
consiliului directorilor ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013 prin care 

se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar 
Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de 
autoritățile române la București, la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia consiliului 

directorilor executivi  ai Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție 
semnată de autoritățile române la București, la 12 septembrie 2012, aprobată prin 
Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Interrnațional din 28 
septembrie 2012 precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 
martie 2013, aprobată prin Decizia consiliului directorilor ai Fondului Monetar 
Internațional din 15 martie 2013 prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-
by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare 
prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București, la 10 martie 
2011, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar 
Internațional din 25 martie 2011, trimis cu adresa nr. PL-x154 din 27 mai 2013, 
înregistrat sub nr. 22/206 din  28 mai 2013. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ prin avizul nr. 412/21.05.2013 a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități prin avizul nr.154/03.06.2013 a 
avizat favorabil proiectul de lege. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 
Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 12 septembrie 2012, 
aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar 
Interrnațional din 28 septembrie 2012 precum și a Scrisorii semnate de autoritățile 
române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia consiliului directorilor ai 
Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013 prin care se solicită prelungirea 
Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip 
preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la 
București, la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai 
Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011, ratificată prin Legea nr.285/2011. 

Noul Aranjament stand-by de tip preventiv cu Fondul Monetar Internațional a 
început pe 31 martie 2011, odată cu finalizarea celei de-a șaptea evaluări și încheierea 
celui anterior. 

Prezentul ASB se concentrează pe stimularea potenţialului de creştere prin 
reforme structurale. Experţii FMI apreciază că rezultatele implementării programului 
curent vor contribui la consolidarea creşterii economice a României, pe când rezultatele 
obţinute în cursul programului anterior conferă încredere în capacitatea instituţională şi 
politică a autorităţilor de a continua implementarea unor politici sănătoase. 

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

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 10 iunie 2013. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi 32 deputați.  

La dezbaterea acestei proiectului de lege a fost prezent, în calitate de invitat, 
domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat și doamna Boni Cucu - director în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor, 
adoptarea  proiectului de lege în forma inițiatorului.               

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

                                     
                                                                                                                               

                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                Gheorghe DRAGOMIR                                       Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminița Ghiorghiu 
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