
 
 
 
 
 
 

 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
L E G E 

 
 

privind ratificarea Acordului pentru facilitatea de împrumut de 
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi 
România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în 
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la            
5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a 
Memorandumului de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la            
6 noiembrie 2013 

 
 

Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. 1. - Se ratifică Acordul pentru facilitatea de împrumut de tip 

preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi 
România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în 
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 
2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, denumit în continuare Acord, 
constând în acordarea de asistenţă financiară de tip preventiv, denumită în 
continuare asistenţă financiară. 

 
Art. 2. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea 

Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la 
Bruxelles la 6 noiembrie 2013, denumit în continuare Memorandum. 
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Art. 3. - (1) Solicitarea activării asistenţei financiare, în condiţiile 
prevăzute în Acord şi Memorandum, se realizează de Ministerul Finanţelor 
Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului. 
 (2) În cazul activării asistenţei financiare, în condiţiile prevăzute în 

Acord şi Memorandum, Ministerul Finanţelor Publice efectuează tragerile 
din împrumutul care se constituie în conformitate cu prevederile Acordului.  

 (3) Sumele trase se virează în contul în valută deschis pe numele 

Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se 

utilizează, pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de 

refinanţare a datoriei publice guvernamentale, 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. - (1) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, 

respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a 

altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare 

privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile 

contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea 

finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice. 

(2) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului se 

efectuează la data transferului, în conformitate cu prevederile Acordului. 

Dobânda bonificată pentru perioada cuprinsă între data transferului şi data 

scadenţei se face venit la bugetul de stat. 

 

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

Finanţelor Publice, cu avizul Băncii Naţionale a României şi de comun 

acord cu Uniunea Europeană, să introducă amendamente la textul 

Acordului şi al Memorandumului. 

         (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Uniunea Europeană, 

potrivit alin. (1), care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare 
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ale României faţă de Uniunea Europeană se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, iar amendamentele la Memorandum, convenite cu Uniunea 

Europeană, potrivit alin. (1), se ratifică prin act normativ cu putere de lege. 
 (3) Activarea asistenţei financiare şi valoarea împrumutului astfel 
constituit nu sunt considerate amendamente la Acord. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 18 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Valeriu Ştefan Zgonea 
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