
 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind ratificarea Contractului de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti 
la 16 decembrie 2011, pentru finanţarea Proiectului „Centrala 
electrică Paroţeni”

 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
Art. 1. - (1) Se ratifică Contractul de finanţare dintre 

România şi Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.), semnat la 
Bucureşti la 16 decembrie 2011, pentru finanţarea Proiectului 
„Centrala electrică Paroşeni”, în valoare de 32.650.000 euro, 
denumit în continuare Contract de finanţare.

(2) Proiectul „Centrala electrică Paroşeni”, denumit în 
continuare Proiectul, cuprinde două subproiecte de investiţii de 
mediu:

a) subproiectul privind schimbarea tehnologiei actuale de 
colectare, transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii;

b) subproiectul privind instalaţia de desulfurare a gazelor de 
ardere.
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Art. 2. - (1) Valoarea totală netă a Proiectului de 
65.300.000 euro va fi acoperită din următoarele surse de finanţare:

a) 32.650.000 euro din împrumutul contractat de la Banca 
Europeană de Investiţii;

b) 32.650.000 euro sau echivalentul în lei, reprezentând 
contribuţia părţii române la finanţarea Proiectului, prin 
contractarea de instrumente de datorie publică de către Ministerul 
Finanţelor Publice.

(2) Cele două împrumuturi prevăzute la alin. (1) vor fi 
subîmprumutate beneficiarului final prevăzut la alin. (3), conform 
legislaţiei în vigoare privind datoria publică şi ajutorul de stat.

(3) Implementarea Proiectului se realizează de către 
beneficiarul final al împrumutului, respectiv Societatea Comercială 
de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale 
Paroşeni S.A sau orice succesor legal al acesteia rezultat din 
măsurile de reorganizare a producătorilor de energie electrică aflaţi 
sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
Art. 3. - (1) Ministerul Finanţelor Publice va încheia un 

acord de împrumut subsidiar pentru împrumutul contractat de la 
Banca Europeană de Investiţii cu beneficiarul final al 
împrumutului, prevăzut la art. 2 alin. (3) şi cu Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în care vor fi 
stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor privind implementarea 
Proiectului şi aplicarea prevederilor Contractului de finanţare, 
inclusiv cele referitoare la delegarea implementării Proiectului, 
efectuarea tragerilor, achitarea comisionului la fondul de risc, rata 
dobânzii şi plata serviciului datoriei publice.

(2) Subîmprumutarea împrumutului contractat de la Banca 
Europeană de Investiţii şi a contribuţiei părţii române la finanţarea 
proiectului prin contractarea de instrumente de datorie publică 
guvernamentală de către Ministerul Finanţelor Publice, se va 
realiza la preţul pieţei. Beneficiarul final al împrumutului va plăti 
Ministerului Finanţelor Publice din surse proprii, pe lângă costurile 
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atrase de acesta, respectiv, împrumut B.E.I. şi contractarea de 
instrumente de datorie publică guvernamentală, şi o primă de risc, 
astfel încât costul total aferent subîmprumuturilor să reflecte preţul 
de piaţă conform legislaţiei relevante referitoare la datoria publică, 
a legislaţiei privind ajutorul de stat şi a Comunicării Comisiei  
2008/C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de 
referinţă şi de scont. Prima de risc se face venit la bugetul de stat.

(3) Pentru acoperirea riscului de neplată al finanţării 
subîmprumutate, beneficiarul final al împrumutului, prevăzut la     
art. 2 alin. (3), va plăti un comision la fondul de risc calculat în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. 

 
Art. 4. - Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului contractat de 
la Banca Europeană de Investiţii şi a contribuţiei părţii române la 
finanţarea Proiectului, precum şi plata taxelor şi impozitelor 
datorate şi plătite pe teritoriul României aferente Proiectului se 
asigură din surse proprii ale beneficiarului final al împrumutului, 
prevăzut la art. 2 alin. (3). 

 
Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca 
Europeană de Investiţii, să introducă, pe parcursul utilizării 
împrumutului în raport cu condiţiile concrete de derulare a 
Contractului de finanţare, amendamente la conţinutul acestuia, care 
privesc realocări de fonduri, modificări în structură pe 
componente, modificări de termene, precum şi alte modificări care 
nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României 
faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi 
condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. 

(2) Amendamentele la Contractul de finanţare convenite cu 
Banca Europeană de Investiţii, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 19 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

Roberta  Alma Anastase 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


