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AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului 
stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de 
intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti, la 24 aprilie 2009 şi 
prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 4 mai 2009, 
precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data 
de 8 septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar 
Internaţional, din 21 septembrie 2009 cu care comisia noastră a fost sesizată în fond 
cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 449 din 23 septembrie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi 

Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de 
autorităţile române, semnată la Bucureşti, la 24 aprilie 2009 şi prin Decizia 

Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 4 mai 2009, precum şi a 
Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 

septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar 
Internaţional, din 21 septembrie 2009 

 
 
 

Cu adresa nr.PL.x. 449 din 23 septembrie 2009, 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 Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de 
autorităţile române, semnată la Bucureşti, la 24 aprilie 2009 şi prin Decizia 
Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 4 mai 2009, precum şi a 
Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 
septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar 
Internaţional, din 21 septembrie 2009. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi 
al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi. 

  Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  ratificarea 
Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit 
prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti, la 
24 aprilie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar 
Internaţional, din 4 mai 2009,  precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată 
de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului 
Director al Fondului Monetar Internaţional, din 21 septembrie 2009. 
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Aranjamentul stand-by şi Scrisoarea  suplimentară de intenţie reprezintă 
înţelegeri internaţionale, încheiate la nivel guvernamental, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, în numele şi în contul statului. 

Urgenţa măsurii de ratificare este motivată de necesitatea identificării şi a 
asigurării, în cel mai scurt timp, a surselor de finanţare a deficitului bugetului de stat, 
al cărui nivel a depăşit limitele iniţiale până la jumătatea anului 2009, precum şi de 
faptul că împrumutul se disponibilizează imediat după aprobarea documentaţiei 
aferente în Consiliul Director al FMI.  

Programul convenit cu FMI cuprinde măsuri care să ancoreze ferm politicile 
macroeconomice şi să reducă tensiunea de pe piaţa financiară prin atenuarea efectelor 
scăderii intrărilor de capital privat în paralel cu implementarea unui set de politici 
care au în vedere eliminarea dezechilibrelor externe şi fiscale şi consolidarea 
sectorului financiar. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Gheorghe Pogea, 
ministrul finanţelor publice şi al muncii, familiei şi protecţiei sociale şi doamna 
Graţiela Iordache, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

La lucrările comisiei au participat 33 deputaţi, din totalul de 33 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi.  
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 

86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Senatului. 

În urma dezbaterii  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre 
România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie 
transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti, la 24 aprilie 2009 şi prin 
Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 4 mai 2009, 
precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data 
de 8 septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar 
Internaţional, din 21 septembrie 2009, în şedinţa din data de 7 octombrie 2009 , 
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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