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Domnului Răzvan - Ilie ROTARU  

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaţilor  

  

Adresa: Str.Izvor nr.2-4  

              Sector 5  

              Bucureşti, România  

  

Stimate domnule Deputat,  

  

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera 

Deputaţilor cu nr.2627B/2020, având ca obiect ”De ce nu spuneți 

adevărul și mințiți românii cu privire la devalorizarea leului?”, potrivit 

sferei de competenţă a Ministerului Finanţelor Publice, vă comunicăm 

următoarele:  

  

Potrivit legislației în vigoare privind datoria publică, respectiv 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi  Hotărârea Guvernului nr.1470/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să angajeze în numele 

și în contul statului obligații de natura datoriei publice guvernamentale, în 

principal, pentru finanțarea deficitului bugetului de stat aprobat pentru anul în 

curs și pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale, în linie cu 

obiectivele stabilite prin Strategia de administrare a datoriei publice pe termen 

mediu.  

Referitor la certificatele de trezorerie cu discont menţionate în  

interpelare, lansate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice 

nr.1645/2020 privind prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu 

discont denominate în euro lansate în luna martie 2020, precizăm că licitația 

a avut loc în data de 27 februarie 2020, iar, în data de 2 martie 2020, Ministerul 

Finanțelor Publice a încasat suma de 150.003.858,64 euro.   
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La data scadenței de 10 august 2020, Ministerul Finanțelor  

Publice  urmează  să  achite  o  valoare  diminuată  de   

149.930.000 euro.  

De asemenea, în cadrul politicii de administrare a datoriei  

publice, Ministerul Finanțelor Publice monitorizează pe baze continue 

indicatorul de risc valutar și, în acest sens, se asigură că rambursarea ratelor 

de capital pentru împrumuturile în valută contractate se efectuează, cu 

prioritate, din sursele în valută legal constituite cu această destinaţie.  

Totodată, sumele denominate în valută atrase de Ministerul 

Finanțelor Publice atât de pe piața internă, cât și de pe piețele externe, sunt 

direcționate în vederea consolidării rezervei financiare (buffer) în valută aflate 

la dispoziția Trezoreriei Statului și constituite în vederea protejării resurselor 

financiare ale statului în perioade de stres și volatilitate pe piețele financiare, 

cum este cea cu care ne confruntăm în prezent, ca urmare a crizei COVID-19.  

  

Cu deosebită stimă,  

  

  
p. MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

semnat electronic1 de către  

SECRETAR DE STAT  

   

           

  

  

  

   

  

                                         
1 semnătură electronică calificată în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 şi a Legii nr.455/2001  
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