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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile pct. 14.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Normele metodologice de
aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
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București, 24 iunie 2008.
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de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
1. Art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului
nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea principal de credite coordonator al operatorului economic
nr. 109/2008, denumită în continuare ordonanță de urgență: semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este
(1) Începând cu anul 2009, Ministerul Economiei și reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a
Finanțelor preia spre administrare următoarele categorii de acordului de împrumut.
Norme metodologice:
acorduri de împrumut, numai după obținerea acordului
14.1.1. Pentru împrumuturile care au ca surse de rambursare
finanțatorului:
a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii sursele proprii ale operatorilor economici și, în completare, de la
principali de credite cu garanția statului sau contractate de bugetul de stat și pentru care Ministerul Economiei și Finanțelor,
Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate denumit în continuare MEF, nu va prelua operațiunile de tragere
acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de și rambursare, în conformitate cu prevederile ordonanței de
stat, prin bugetul împrumutatului/subîmprumutatului, urgență, sursa de rambursare rămâne cea specificată în actele
bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor normative de aprobare/ratificare a acestor acorduri, respectiv
pentru șomaj, astfel cum este reflectat în actele normative sursele proprii ale operatorilor economici și, după caz, în
completare de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului
de ratificare/aprobare a acordului de împrumut;
b) acordurile de împrumut încheiate de Ministerul principal de credite, denumit în continuare OPC.
14.1.2. Contractele de leasing financiar și contractele de
Economiei și Finanțelor și operatorii economici cu băncile
credit
furnizor încheiate de ordonatorii principali de credite fără
finanțatoare, în regim tripartit, pentru care sursa de
garanția statului cu persoane juridice interne și externe nu intră
rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin
sub incidenta art. 14 din ordonanța de urgență.
bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al
2. Art. 14 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență:
operatorului economic semnatar al acordului de împrumut,
(2) Începând cu anul 2009, în bugetele ordonatorilor
astfel cum este reflectat în actele normative de principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
ratificare/aprobare a acordului de împrumut; în cazul în care asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru
în actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri șomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plății
se specifică drept sursă de rambursare sursele proprii ale ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
operatorilor economici și, în completare, de la bugetul de aferente împrumuturilor interne și externe contractate de
stat, se va considera că aceasta este obligația de drept a către ordonatorii principali de credite și/sau de operatorii
operatorului economic beneficiar al împrumutului și, în economici cu garanția statului ori contractate de către
consecință, nu se preia în sarcina Ministerului Economiei Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate
și Finanțelor pentru scopurile prezentei ordonanțe de acestora, definite la alin. (1), ale căror surse de rambursare
urgență;
sunt bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și
c) acordurile de împrumut contractate de operatori bugetul asigurărilor pentru șomaj.
economici și garantate de stat, prin Ministerul Economiei și
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul
Finanțelor, pentru care sursa de rambursare este în Economiei și Finanțelor asigură includerea în bugetul de
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și
bugetului asigurărilor pentru șomaj.
14.4.3. Fac excepție de la aceste prevederi cheltuielile după
data de 1 ianuarie 2009 în cadrul acreditivelor în valută deschise
și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi
cuprinse în continuare în bugetul OPC ca sume alocate din
intrări de credite externe.
14.4.4. Începând cu elaborarea bugetului de stat pe 2009:
a) În vederea evidențierii distincte și finanțării de la bugetul
de stat a proiectelor, OPC vor întocmi programe distincte
aferente acestor proiecte, prezentate în anexa la bugetul
acestora, potrivit metodologiei de elaborare a bugetului cuprinse
în scrisoarea-cadru. Sumele se vor detalia pe proiecte/programe
cuprinse în bugetul OPC, cu încadrarea în limitele de cheltuieli
aprobate de Guvern.
b) OPC și/sau operatorul economic se obligă să utilizeze
fondurile alocate de la bugetul de stat prin bugetul OPC, în
conformitate cu pct. 14.4.2 (iar acolo unde este aplicabil, și
sumele alocate din intrări de credite externe conform
pct. 14.4.3), pentru finanțarea proiectului/programului, numai
pentru destinațiile prevăzute în acordurile de împrumut,
acordurile subsidiare etc. și în conformitate cu fișele program
anexă la bugetul respectivului OPC.
c) OPC se obligă să asigure din bugetul său, în conformitate
cu prevederile legilor de ratificare, fondurile necesare pentru
finanțarea proiectelor potrivit fișelor program anexă la bugetul
acestuia. După aprobarea legii bugetului de stat, OPC este
obligat să repartizeze agenției de implementare (AI)/unității de
management a proiectului (UMP)/unității de implementare a
proiectului (UIP) sau altei structuri din cadrul OPC desemnate să
implementeze proiectul/programul*), indiferent de denumirea
acestora, ordonatorului secundar sau terțiar de credite și/sau
operatorului economic însărcinat cu implementarea
proiectului/programului creditele bugetare aferente acestora,
astfel cum au fost stabilite prin programele anexă la buget,
detaliate pe structura clasificației bugetare.
d) OPC are obligația să își cuprindă anual în bugetul propiu,
cu justificarea corespunzătoare, sumele necesare pe întreaga
perioadă de implementare a proiectului/programului.
e) Utilizarea fondurilor prevăzute la literele de mai sus se va
face în funcție de natura și destinația categoriilor de cheltuieli,
așa cum sunt prezentate în planul de finanțare anexat la
acordul subsidiar, dacă este cazul, și/sau în acordurile de
împrumut.
f) Creditele bugetare aferente proiectelor/programelor se vor
evidenția în clasificația bugetară într-un titlu de cheltuieli distinct,
special creat în acest scop de MEF.
g) AI/UMP/UIP, OPC sau ordonatorii secundari/terțiari de
credite vor efectua operațiunile aferente proiectelor/programelor
prin contul de credite bugetare și de cheltuieli bugetare deschis
la Trezoreria Statului, aferent titlului de cheltuieli distinct
prevăzut la lit. f).
h) Pentru creditele bugetare aferente proiectelor/
programelor, specificate la lit. f), OPC poate delega această
calitate fiecărui conducător al AI/UMP care funcționează în
structura sa, căruia îi revin toate atribuțiile și responsabilitățile ce
derivă din acestă calitate. Prin actul de delegare, OPC va
preciza limitele și condițiile delegării fiecărui conducător al
AI/UMP. În cazul în care UMP funcționează în structura unui
ordonator secundar sau terțiar de credite, OPC poate delega
această calitate ordonatorului secundar sau terțiar de credite,
care la rândul său poate delega această calitate conducătorului
UMP din structura sa.
i) OPC*) sau AI/UMP și/sau operatorul economic va/vor ține
evidența contabilă a operațiunilor aferente proiectului, potrivit
reglementărilor contabile aplicabile conforme cu legislația
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stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor —
„Acțiuni generale”, a fondurilor necesare efectuării plății
serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe
și interne contractate de către ordonatorii de credite cu
garanția statului sau contractate de către Ministerul
Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora.
Norme metodologice:
14.2.1. În anexele nr. 1 A și 1B sunt prezentate împrumuturile
contractate de MEF și subîmprumutate ordonatorilor principali
de credite și/sau operatorilor economici și, respectiv, cele
contractate de ordonatorii principali de credite și/sau de
operatorii economici și garantate de stat, care vor fi preluate de
MEF în scopul acoperirii serviciului datoriei publice și care au
sold de rambursat la 1 ianuarie 2009, sau cele pentru care, deși
rambursarea s-a finalizat la 31 decembrie 2008, regularizarea cu
finanțatorii poate continua și după această dată. Începând cu
anul 2009, pentru împrumuturile prezentate în anexele nr. 1 A și
1B, MEF va efectua plata serviciului datoriei publice
guvernamentale aferente acestora din bugetul MEF — „Acțiuni
generale”, în baza acordurilor de împrumut, a documentelor
convenite cu finanțatorii și a protocolului de predare-preluare
prevăzut la pct. 14.7.1.
14.3.1. Finanțările rambursabile de natura datoriei publice
guvernamentale care nu se preiau în administrare de către MEF,
conform pct 14.1.1, se vor rambursa în continuare din bugetul
propriu al operatorului economic și, în completare, de la bugetul
de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite
coordonator, conform actului normativ de aprobare/ratificare a
acordurilor de împrumut.
14.3.2. Ordonatorii principali de credite își prevăd în bugetul
propriu sursele de plată aferente contractelor de leasing
financiar și creditelor furnizor contractate fără garanția statului,
precum și cele aferente finanțărilor rambursabile contractate în
baza scrisorilor de confort emise de autoritățile administrației
publice centrale și MEF.
3. Art. 14 alin. (4) și (5) din ordonanța de urgență:
(4) Începând cu anul 2009, nu se mai includ în bugetele
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului
asigurărilor pentru șomaj sume alocate din împrumuturile
interne și externe contractate de către ordonatorii principali
de credite și/sau de operatorii economici cu garanția
statului ori contractate de către Ministerul Economiei și
Finanțelor și subîmprumutate acestora, definite la alin. (1),
ale căror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru
șomaj, cu excepția sumelor aferente acreditivelor deschise
și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi
cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal
de credite ca sume alocate din intrări de credite externe.
(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de
tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse
în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului
de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului
asigurărilor pentru șomaj, în cadrul sumelor alocate de la
aceste bugete, cu excepția sumelor aferente acreditivelor
deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009,
care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului
principal de credite ca sume alocate din intrări de credite
externe.
Norme metodologice:
14.4.1. În anexele nr. 2 A și 2 B sunt prevăzute împrumuturile
pentru care MEF va prelua operațiunile de tragere în scopul
aplicării prevederilor art. 14 alin. (4) și (5) din ordonanța de
urgență.
14.4.2. Începând cu anul 2009, cheltuielile aferente
proiectelor/programelor finanțate prin împrumuturile prevăzute
în anexele nr. 2A și 2B vor fi cuprinse anual în bugetele OPC ai
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*) Situații specifice pentru proiecte/programe care nu sunt implementate prin UMP/UIP, ci de către OPC.
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14.6.2. Tragerea sumelor prevăzute la pct. 14.6.1 va fi
efectuată de MEF în contul cheltuielilor bugetare prevăzute la
pct. 14.4.2 care au fost deja efectuate și/sau care vor fi efectuate
de către OPC, ordonatorul secundar sau terțiar de credite și/sau
operatorii economici pentru finanțarea proiectului/programului
din sumele alocate acestuia, de la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj,
în bugetele proprii, în funcție de ceea ce se stabilește de MEF
cu finanțatorul.
14.6.3. Fără a contraveni prevederilor acordurilor de
împrumut și ale pct. 14.6.1, cu sumele trase se alimentează
conturile în valută sau în lei ale MEF deschise la Banca
Națională a României sau la băncile corespondente în
conformitate cu legislația în vigoare privind formarea și utilizarea
resurselor derulate prin Trezoreria Statului. Aceste sume se pot
utiliza pentru finanțarea deficitului bugetului de stat pe măsura
necesităților de echilibrare a contului curent general al
Trezoreriei Statului și pentru efectuarea plăților externe în contul
datoriei publice guvernamentale. Echivalentul în lei al sumelor
utilizate pentru finanțarea deficitului bugetului de stat în vederea
echilibrării contului curent general al Trezoreriei Statului
reprezintă surse pentru rambursarea împrumuturilor acordate
temporar pentru finanțarea deficitului bugetului de stat din
disponibilitățile Trezoreriei Statului, în conformitate cu legislația
în vigoare privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin
Trezoreria Statului.
14.6.4. În scopul efectuării tragerilor și monitorizării
proiectelor/programelor, OPC vor transmite MEF, sub semnătura
ordonatorului de credite sau a oricărei altei persoane desemnate
de acesta, următoarele:
a) raportări semestriale în lei și în valută privind cheltuielile
efectuate în contul proiectelor cu finanțare din împrumuturi și
stadiul fizic al proiectelor, pe formatul și în condițiile stabilite cu
finanțatorul, după caz. Aceste raportări vor cuprinde: (i) raportări
individuale pe împrumut; și (ii) raportări agregate pe împrumut,
pentru proiectele pentru care există mai multe agenții de
implementare;
b) raportări trimestriale, în termen de 10 zile lucrătoare de la
încheierea fiecărui trimestru, privind valoarea cheltuielilor
efectuate pentru realizarea proiectului, potrivit extraselor de
trezorerie sau bancare, după caz, și structura acestora pe
clasificația bugetară, precum și estimarea cheltuielilor ce se vor
efectua în trimestrul următor;
c) raportări lunare operative în lei și valută privind cheltuielile
efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare din împrumuturi,
conform clasificației bugetare, în formatul și la termenele stabilite
prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și
raportarea datoriei publice. Pentru operativitate aceste raportări
pot fi transmise și sub semnătura conducătorului AI/UMP;
d) cursul valutar utilizat în scopul raportării va fi: pentru plăți
în valută, altele decât cele în cadrul acreditivelor, se va utiliza
cursul de schimb al băncii prin care se face licitația de valută de
la data efectuării operațiunii, pentru plățile în valută aferente
acreditivelor și pentru plăți în lei se va utiliza cursul valutar
comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua
în care s-a efectuat operațiunea.
14.6.5. În condițiile în care raportările menționate la
pct. 14.6.4 nu se efectuează în termenele stabilite, sunt
incomplete sau eronate, MEF poate suspenda finanțarea
proiectului (nu se mai aprobă deschideri de credite bugetare)
până la soluționare, respectiv până la transmiterea situației în
forma și conținutul satisfăcător pentru MEF.
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română în materie, precum și conform cerințelor finanțatorului,
după caz, în lei și în valută, care vor arăta în orice moment
evoluția proiectului și care vor înregistra toate operațiunile
efectuate și vor identifica activele și serviciile finanțate din
sumele care îi sunt alocate pentru acest proiect/program.
j) Acreditivele deschise și operaționale și după data de
1 ianuarie 2009 vor rămâne nemodificate, urmând ca beneficiarii
să își cuprindă anual cheltuielile care vor fi efectuate în cadrul
acestora, după 1 ianuarie 2009, în bugetul de intrări din credite
externe. În acest scop, vor fi menținute conturile deschise la
băncile comerciale. Beneficiarii care se încadrează în situația
sus-menționată vor prezenta MEF, cu ocazia încheierii
protocolului de predare-preluare la care se face referire la art. 14
alin. (7) din ordonanța de urgență situația acreditivelor deschise,
în formatul prevăzut în anexa nr. 3, pe care o vor actualiza
ulterior până la data de 15 ianuarie 2009, pentru reflectarea cu
acuratețe a valorii aferente acreditivelor după 1 ianuarie 2009.
k) Operațiunile în valută (plăți către furnizori, prestatori de
servicii și/sau alte astfel de operațiuni) necesare în cadrul
proiectelor vor putea fi efectuate de OPC*), ordonatori secundari
sau terțiari de credite, AI/UMP și/sau operatorul economic în
situația în care sistemul de trezorerie nu va permite, prin
intermediul băncilor comerciale.
l) Sumele necheltuite până la data de 31 decembrie 2008 din
conturile aferente împrumuturilor, conturile deschise la bănci
comerciale anterior datei de 31 decembrie 2008 pentru
derularea împrumuturilor, precum și din conturile de disponibil în
lei aferente, indiferent de denumirea acestora, cu excepția
sumelor care sunt destinate acoperirii contravalorii unor
acreditive, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 ianuarie
2009 se transferă, dacă nu se convine altfel cu finanțatorii, în
contul curent general al Trezoreriei Statului și/sau în conturile
de lei și valută ale MEF, iar conturile respective se lichidează
corespunzător, acolo unde este cazul. Sumele din conturile
respective astfel transferate vor fi utilizate conform prevederilor
pct. 14.6.3.
m) După închiderea conturilor speciale prevăzute la lit. k),
soldul disponibil înregistrat la subcontul în care se bonifică
dobânda aferentă sumelor din cont și care se debitează cu
comisioanele și spezele bancare referitoare la operațiunile
efective se face venit la bugetul statului.
n) MEF va comunica în timp util OPC, ordonatorilor
secundari sau terțiari de credite, AI/UMP și/sau operatorilor
economici, după caz, conturile în care se transferă sumele
menționate la lit. l) și m).
4. Art. 14 alin. (6 ) din ordonanța de urgență:
(6) Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua
tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) și va utiliza
sumele respective pentru finanțarea deficitului bugetului de
stat și pentru efectuarea plăților externe în contul datoriei
publice guvernamentale.
Norme metodologice:
14.6.1. Sumele netrase la data de 1 ianuarie 2009 din
împrumuturile prevăzute în anexele 2A și 2B, cu excepția celor
destinate acoperirii acreditivelor, prevăzute la pct. 14.4.3, vor fi
trase de MEF ținând cont de următoarele elemente, dar fără a
se limita la acestea:
a) procentele de finanțare convenite în acordurile de
împrumut;
b) stadiul progresului financiar și fizic pe proiectele finanțate
prin împrumuturile prezentate în anexele nr. 2A și 2B, raportat de
beneficiari, în conformitate cu prevederile prezentelor norme
metodologice, dacă nu se convine altfel de MEF cu finanțatorii;
c) alte elemente stabilite și agreate cu finanțatorii în funcție
de specificul proiectului și de necesitățile de finanțare la nivel
guvernamental.
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*) Situații specifice pentru proiecte, programe care nu sunt implementate prin UMP/UIP, ci de către OPC.
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pct. 14.7.1 se vor încheia imediat după realizarea etapelor
prevăzute la art. 14 alin. (9) din ordonanța de urgență.
14.7.4. Ordonatorii principali de credite sunt direct
responsabili pentru corectitudinea și acuratețea datelor și
informațiilor prezentate în protocoalele de predare-preluare.
6. Art. 14 alin. (8), (9) și (10) din ordonanța de urgență:
(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul
2009, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol,
se vor face de către Ministerul Economiei și Finanțelor în
colaborare cu ordonatorii principali de credite și/sau cu
operatorii economici implicați în aplicarea acestor
prevederi.
(9) Până la data de 1 august 2008, acordurile de
împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum
și actele normative de aprobare ori ratificare a acestora se
modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării
prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obține
acordul finanțatorilor, se aplică prevederile din acordurile
de împrumut încheiate cu aceștia și din actele normative de
aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(10) Toate cheltuielile ocazionate de amendarea
acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate
de stat în baza alin.(9) se asigură din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor — „Acțiuni
generale.”
Norme metodologice:
14.9.1 Prezentele norme metodologice se aplică numai
împrumuturilor contractate direct sau garantate de stat prin
MEF pentru care s-a obținut acordul prealabil al finanțatorilor în
ceea ce privește aplicarea art. 14 din ordonanța de urgență, în
raport cu care se vor actualiza în mod corespunzător anexele
nr. 1 și nr. 2.
14.9.2. MEF inițiază demersuri pentru obținerea acordurilor
finanțatorilor cu privire la aplicarea prevederilor art. 14 din
ordonanța de urgență, pentru toate împrumuturile pe care le va
prelua, inclusiv pentru împrumuturile contractate de OPC cu
garanția statului, în condițiile prevăzute de ordonanța de
urgență.
14.9.3. Soluțiile juridice privind modificarea acordurilor de
împrumut ce decurg din aplicarea prevederilor art. 14 din
ordonanța de urgență, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea,
amendamente, memorandumuri de înțelegere, scrisori de
notificare, cesionări, schimb de scrisori, se vor stabili de comun
acord cu finanțatorul.
14.9.4. Documentele finale care se vor conveni în acest
scop cu finanțatorii, indiferent de soluția juridică stabilită, vor fi
transmise spre informare entităților implicate înaintea încheierii
acestora.
14.9.5. În cazul împrumuturilor contractate de OPC și/sau de
operatorii economici cu garanția statului sau pentru
împrumuturile la care OPC și/sau operatorul economic este/sunt
părți/parte semnatari/semnatară ale/a acordului de împrumut
inițial, documentul convenit cu finanțatorul pentru modificarea
acordurilor de împrumut respective, indiferent de soluția juridică
stabilită, va fi semnat atât de MEF, cât și de OPC și/sau de
operatorul economic, după caz.
14.9.6. După finalizarea formalităților cu finanțatorii, MEF, în
colaborare cu OPC, va parcurge etapele necesare pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor art 14. alin. (9) din
ordonanța de urgență.
14.9.7. Ulterior, după aprobarea actelor normative prevăzute
la art. 14 alin. (9) din ordonanța de urgență, MEF, în colaboare
cu OPC, va modifica în mod corespunzător, după caz, acordurile
de împrumut subsidiar, acordurile subsidiare și convențiile de
garantare încheiate inițial.
14.9.8. Până la data de 29 august 2008, MEF va comunica
fiecărui OPC, ordonator secundar sau terțiar de credite, UMP
și/sau operator economic lista finală a împrumuturilor pentru
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14.6.6. OPC împreună cu ordonatorul secundar sau terțiar
de credite și AI/UMP/Unitatea de coordonare a proiectului (UCP)
și/sau operatorul economic vor monitoriza proiectul, conform
indicatorilor stabiliți cu finanțatorul.
14.6.7. OPC împreună cu ordonatorul secundar sau terțiar
de credite și AI/UMP/UCP și/sau operatorul economic vor
răspunde cu promptitudine tuturor cerințelor finanțatorului și
MEF de prezentare de informații și rapoarte în legătură cu modul
și stadiul implementării proiectului și modului de utilizare a
fondurilor necesare realizării acestuia. În afara raportărilor
periodice pe care OPC le va transmite finantațorului și MEF,
acesta va mai transmite cu promptitudine la MEF, la cerere,
orice rapoarte/situații și documente, inclusiv copii ale
documentelor de plată solicitate.
14.6.8. MEF va agrega informațiile din aceste raportări și va
efectua periodic trageri din împrumuturi, astfel cum s-a stabilit cu
finanțatorul și în funcție de necesitățile de finanțare la nivel
guvernamental.
14.6.9. Pe baza acordului finanțatorului, MEF poate efectua
trageri din împrumuturi în conformitate cu nevoile de finanțare
generale ale bugetului de stat sau ale Trezoreriei Statului, fără
corespondent imediat în raportările primite de la ordonatorii
principali de credite.
14.6.10.
Procedurile
de
achiziție
în
cadrul
proiectelor/programelor finanțate prin împrumuturile prezentate
în anexele nr. 2A și 2B vor fi cele menționate în acordurile de
împrumut.
14.6.11. OPC, ordonatorul secundar sau terțiar de credite
și/sau operatorul economic care implementează proiectele
pentru care s-au contractat credite directe și/sau garantate de
stat vor respecta prevederile din acordurile de împrumut privind
monitorizarea financiară, coordonarea, supervizarea și
implementarea proiectelor (inclusiv în ceea ce privește
efectuarea auditului, după caz, ținerea evidențelor contabile,
crearea și menținerea pe durata implementării proiectului a
AI/UMP/UCP, indiferent de denumirea acesteia etc.) și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind
asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor
finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de
stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata
specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul
unităților de management de proiect, aprobată prin Legea
nr. 172/2001.
5. Art 14 alin. (7) din ordonanța de urgență:
(7) Obligațiile financiare rezultate din aplicarea
prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul
Economiei și Finanțelor pe bază de protocol de predarepreluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai
bugetelor respective și/sau cu operatorii economici care au
astfel de obligații. Aceste protocoale se vor încheia până
cel târziu la data de 31 decembrie 2008.
Norme metodologice
14.7.1. Protocolul de predare-preluare între OPC,
ordonatorul secundar sau terțiar de credite și/sau operatorul
economic și MEF va cuprinde informații detaliate, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 4, și va urmări reflectarea
sumelor contractate, a celor angajate, precum și a celor plătite
în contul serviciului datoriei publice. În acest sens, vor fi
evidențiate inclusiv soldurile conturilor de împrumut, ale
acreditivelor deschise și ale conturilor speciale.
14.7.2. În cazul în care, pentru împrumuturile prezentate în
anexele nr. 1 și 2, OPC și/sau operatorii economici dețin
documente originale semnate cu instituțiile finanțatoare (de
exemplu: contracte/acorduri de împrumut, amendamente la
acestea și altele asemenea), aceste documente vor fi atașate
în copie protocoalelor prevăzute la pct. 14.7.1.
14.7.3. În vederea evitării apariției unor probleme în
efectuarea operațiunilor care se preiau de către MEF în baza
art. 14 din ordonanța de urgență, protocoalele prevăzute la
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împrumuturi potrivit pct. 14.6.8, acestea fiind în responsabilitatea
OPC.
7.2. a) Periodic, MEF își rezervă dreptul de a solicita
organelor abilitate efectuarea unor controale în vederea
verificării legalității și realității informațiilor cuprinse în raportările
OPC care au stat la baza efectuării de către MEF a tragerilor
din împrumuturi.
b) În cazul în care în urma acestor controale se constată
nereguli în ceea ce privește legalitatea și realitatea informațiilor
privind utilizarea sumelor alocate transmise de OPC, OPC va fi
financiar direct răspunzător, urmând ca eventualele daune să
fie recuperate conform legislației române în vigoare.
8. Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 și 4 fac parte integrantă
din prezentele norme metodologice.

care finanțatorii și-au dat acordul scris cu privire la aplicarea
prevederilor art. 14 din ordonanța de urgență.
14.9.9. În cazul în care nu se obține acordul finantațorilor
pentru preluarea de către MEF a administrării împrumuturilor,
sursa și procedura de rambursare, precum și procedura de
efectuare a tragerilor din împrumut și de includere în buget a
acestuia rămân cele stabilite inițial în acordul de împrumut
respectiv, actul normativ de aprobare sau ratificare a acordului
de împrumut și în acordul de împrumut subsidiar sau în
convenția de garantare, după caz.
7. Dispoziții finale ale prezentelor norme metodologice
7.1. MEF nu își asumă responsabilitatea pentru
corectitudinea, legalitatea și realitatea informațiilor cuprinse în
raportările OPC, pe baza cărora MEF solicită trageri din

ANEXA Nr. 1A
la normele metodologice

ce

SITUAȚIA

rs
o

an

el

or

fiz
i

împrumuturilor directe care vor fi preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul efectuării plății serviciului
datoriei publice, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008

Nr.
crt.

Denumirea creditului/act normativ
de ratificare/aprobare

1

Împrumut pentru sprijinirea
reformei sistemului de învățământ
preuniversitar (Ordonanța
Guvernului nr. 24/1994)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

2

Împrumut pentru Proiectul privind
forța de muncă și protecția socială
(Ordonanța Guvernului
nr. 35/1995)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

3

Împrumut pentru Proiectul de
reformă a învătământului superior
și cercetării științifice universitare
(Ordonanța Guvernului
nr. 2/1997)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

4

Împrumut pentru Proiectul
de reabilitare a școlilor
(Ordonanța Guvernului
nr. 71/1997)

5

Beneficiar

pe

Creditor

Numărul
din registrul
datoriei publice

Nr. 92

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse

Nr. 160

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 403

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 476

Împrumut pentru Proiectul
cadastrului general și publicității
imobiliare (Ordonanța Guvernului
nr. 21/1998)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Internelor și Reformei
Administrative

Nr. 484

6

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind protecția
copilului (Ordonanța Guvernului
nr. 63/1998)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse

Nr. 525

7

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind patrimoniul
cultural (Ordonanța Guvernului
nr. 4/1999)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Culturii și Cultelor

Nr. 532

8

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind închiderea
minelor (Ordonanța Guvernului
nr. 11/2000)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Economiei și Finanțelor
Agenția Națională pentru
Dezvoltarea Zonelor Miniere
Agenția Națională pentru Resurse
Minerale

Nr. 579
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Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului
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Nr.
crt.

Denumirea creditului/act normativ
de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Numărul
din registrul
datoriei publice

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului pentru sprijinirea
serviciilor din agricultură
(Ordonanța Guvernului
nr.63/2000)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 625

10

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reforma
sectorului sanitar (Ordonanța
Guvernului nr. 68/2000)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Sănătății Publice

Nr. 626

11

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind dezvoltarea
sectorului social (Ordonanța de
urgență a Guvernului
nr. 111/2001)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse

Nr. 755

12

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului pentru dezvoltare
rurală (Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 90/2002)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Internelor și Reformei
Administrative

Nr. 1004

13

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de dezvoltare
forestieră (Legea nr. 400/2003)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

14

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind învățământul
rural (Legea nr. 441/2003)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

15

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
și reforma sectorului de irigații
(Legea nr. 4/2004)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare 4717

16

Împrumut pentru finanțarea
proiectului de diminuare a
riscurilor producerii calamităților
naturale și pregătirea pentru
situații de urgență (Legea
nr. 389/2004)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

17

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reforma
sectorului sanitar — faza a II-a
(Legea nr. 171/2005)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

18

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului pentru modernizarea
sistemului de informare și
cunoaștere în agricultură
(Legea nr. 170/2005)

19

Nr. 1011
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9

Nr. 1014

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 1016

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile
Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor
Ministerul Internelor și Reformei
Administrative
Agenția Națională
pentru Resurse Minerale
Ministerul Sănătății Publice

Nr. 1022

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale
Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor

Nr. 1031

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului „Economia bazată pe
cunoaștere” (Ordonanța de
urgență a Guvernului
nr. 180/2005)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Comunicațiilor
și Tehnologiei Informației

Nr. 1035

20

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reforma
sistemului judiciar (Legea
nr. 205/2006)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Justiției

Nr. 1043

21

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului pentru modernizarea
rețelei energetice feroviare
(Legea nr. 211/2006)

Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Transporturilor

Nr. 1038

Nr. 1030
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Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului
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Numărul
din registrul
datoriei publice

Nr.
crt.

Denumirea creditului/act normativ
de ratificare/aprobare

22

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului pentru construcția
variantei de ocolire a municipiului
Constanța (Legea nr. 210/2006)

Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Transporturilor

Nr. 1039

23

Împrumut pentru modernizarea
metroului București — Tranșa C
(Ordonanța Guvernului
nr. 60/1999)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 580

24

Împrumut pentru modernizarea
metroului București — etapa
a II-a (Legea nr. 438/2001)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 754

25

Împrumut pentru modernizarea
căilor ferate din România (Legea
nr. 35/1999)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 530

26

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de reconstrucție pentru
eliminarea efectelor inundațiilor
(Ordonanța Guvernului
nr. 97/2000)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile
Ministerul Transporturilor
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 631

27

Împrumut pentru finanțarea
proiectului de reabilitare a
drumurilor — etapa a IV-a (Legea
nr. 527/2001)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 776

28

Împrumut pentru finanțarea
proiectului de reabilitare a
drumurilor — etapa a V-a
(Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 159/2002)
Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de protejare a malului
canalului Sulina (Ordonanța de
urgență a Guvernului
nr. 187/2002)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 1007

Ministerul Transporturilor

Nr. 1008
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29

Creditor

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
infrastructurii școlare (Legea
nr. 440/2003)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 1013

31

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de construire
a autostrăzii Arad — Timișoara —
Lugoj (Legea nr. 250/2004)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 1020

32

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
sectorului sanitar
(Hotărârea Guvernului
nr.442/2005)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Sănătății Publice

Nr. 1028

33

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
liniei de cale ferată Curtici—
Simeria (Legea nr. 217/2006)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 1040

34

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de reconstrucție a
drumurilor afectate de inundații
(Legea nr. 218/2006)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 1041
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Nr.
crt.

Denumirea creditului/act normativ
de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Numărul
din registrul
datoriei publice

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
drumurilor — etapa a II-a
(Ordonanța Guvernului
nr. 23/1997)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Transporturilor

Nr. 447

36

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
drumurilor — etapa a II-a (Legea
nr. 74/1997)

Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Transporturilor

Nr. 433

37

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
drumurilor — etapa a II-a (Legea
nr. 74/1997)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 434

38

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
drumurilor — etapa a III-a (Legea
nr. 34/1999)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 531

39

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construcția
autostrăzii Cernavodă —
Constanța (Legea nr. 151/2006)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

40

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
școlilor (Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 70/1997)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

41

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind protecția
copilului (Ordonanța Guvernului
nr. 64/1998)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

42

Împrumut pentru sprijinirea
regiunilor afectate de inundații —
faza I (Ordonanța Guvernului
nr. 28/1999)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

43

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construcția de
locuințe sociale (Ordonanța de
urgență a Guvernului
nr.110/2001)

44

Nr. 1042

pe
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or

fiz
i

ce

35

Nr. 475

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse

Nr. 526

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 537

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor

Nr. 756

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea,
consolidarea, restaurarea și
modernizarea Ateneului Român
(Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 50/2003)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Culturii și Cultelor

Nr. 1009

45

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
infrastructurii școlare (Legea
nr. 439/2003)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 1012

46

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construcția de
locuințe sociale — faza a II-a
(Legea nr. 483/2003)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor

Nr. 1015

47

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului „Săli de sport”
(Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 7/2004)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor

Nr. 1018
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Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului
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Numărul
din registrul
datoriei publice

Nr.
crt.

Denumirea creditului/act normativ
de ratificare/aprobare

48

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului pentru prevenirea
catastrofelor naturale generate de
inundații și poluarea aerului — II
(Legea nr. 68/2004)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile

Nr. 1017

49

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind refacerea
și consolidarea lucrărilor
hidrotehnice distruse de
inundațiile din aprilie—mai 2005
în județele Timiș și Caraș-Severin
(Hotărârea Guvernului
nr. 928/2005)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile

Nr. 1032

50

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
rețelelor rutiere și feroviare
deteriorate de inundațiile din
primăvara anului 2005
(Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 122/2005)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Transporturilor

Nr. 1033

51

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construcția
și reabilitarea de locuințe sociale
pentru tineri destinate închirierii
(Legea nr. 301/2006)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

52

Împrumut pentru finanțarea
parțială a 4 proiecte aflate în
portofoliul Ministerului
Transporturilor (Hotărârea
Guvernului nr. 33/2006)

Société Générale BRD Groupe
Société Générale

53

Împrumut pentru finanțarea
construcției autostrăzii Brașov—
Cluj—Borș (Hotărârea Guvernului
nr. 871/2005)

Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich AG Calyon Bank

54

Împrumut pentru finanțarea unui
număr de două proiecte din
portofoliul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative
(Hotărârea Guvernului
nr. 791/2005 și Hotărârea
Guvernului nr. 814/2005)

55

Beneficiar

an

el

or

fiz
i

ce

Creditor

Nr. 1045

Ministerul Transporturilor

Nr. 1036

Ministerul Transporturilor

Nr. 1037

Dexia Kommunal Kredit Banc AG

Ministerul Internelor și Reformei
Administrative

Nr.1046

Împrumut pentru finanțarea a
4 proiecte prioritare din portofoliul
Ministerului Transporturilor
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.453/2006)
Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind incluziunea
socială (Legea nr. 40/2007)

Dexia Kommunal Kredit Banc AG

Ministerul Transporturilor

Nr. 1047

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului
Ministerul Muncii,
Familiei și Egalității de Șanse

Nr. 1054

57

Împrumut pentru prevenirea
și combaterea extinderii gripei
aviare (Legea nr. 57/2007)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Sănătății Publice
Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor

Nr. 1056

58

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind modernizarea
metroului București — etapa a 3-a
(Hotărârea Guvernului
nr. 2/2007)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 1051
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor

56
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Numărul
din registrul
datoriei publice

Nr.
crt.

Denumirea creditului/act normativ
de ratificare/aprobare

59

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului Inițiativa „Copiii Străzii”
(Legea nr. 388/2006)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse

Nr. 1048

60

Împrumut pentru restaurarea
monumentelor istorice (Hotărârea
Guvernului nr. 191/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Culturii și Cultelor

Nr. 1053

61

Împrumut pentru realizarea
sistemului de alimentare cu apă
și canalizare în localitățile sub
50.000 de locuitori (Legea
nr. 224/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor

Nr. 1062

62

Împrumut pentru apărarea
împotriva inundațiilor în zona de
sud-vest a României (Legea
nr. 225/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile

Nr. 1061

63

Împrumut pentru reabilitarea
clădirilor culturale (Hotărârea
Guvernului nr. 933/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Culturii și Cultelor

64

Împrumut destinat serviciilor
comunitare pentru copii
(Hotărârea Guvernului
nr. 928/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

65

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind educația
timpurie (Hotărârea Guvernului
nr. 1.454/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

66

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de reabilitare a căii
ferate București—Constanța,
completare la Proiectul Rom
P3/JBIC (Hotărârea Guvernului
nr. 1.862/2006)

Dexia Kommunal Credit
BancaAG

67

Împrumut pentru finanțarea
alimentării cu apă la sate
și pietruirea drumurilor comunale
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.853/2006)

68

Beneficiar

Nr. 1063
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Creditor

Nr. 1064

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 1065

Ministerul Transporturilor

Nr. 1050

Fortis Bank

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor

Nr. 1052

Împrumut pentru finanțarea
proiectului sectorial de sprijinire a
transporturilor (Legea
nr. 184/2007)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Transporturilor
(Administrația Națională
a Drumurilor și Compania
Națională de Căi Ferate Române)

Nr. 1058

69

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
drumurilor etapa a VI-a
(Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 71/2007)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 1059

70

Împrumut pentru reabilitarea
portului Constanța (Ordonanța
Guvernului nr. 6/1996)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor (port
Constanța)

Nr. 176
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Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse
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Denumirea creditului/act normativ
de ratificare/aprobare

Creditor

Numărul
din registrul
datoriei publice

Beneficiar

Împrumut pentru modernizarea
metroului București — Tranșa A
(Ordonanța Guvernului
nr. 31/1997)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor
(Metrorex)

Nr. 466

72

Împrumut pentru modernizarea
metroului București — Tranșa B
(Ordonanța Guvernului
nr. 31/1997)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor
(Metrorex)

Nr. 466

73

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
drumurilor naționale (Legea
nr. 46/1993)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

Nr. 83

74

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind dezvoltarea
rurală a Munților Apuseni
(Ordonanța Guvernului
nr. 115/1999) (se preia numai
serviciul datoriei publice aferent
părții din împrumut destinat
componentei B a Proiectului, care
se suportă de la bugetul de stat
astfel cum este prevăzut în
Ordonanța Guvernului
nr. 115/1999)

Fondul Internațional pentru
Dezvoltare Agricolă

Ministerul Economiei și Finanțelor
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 562

75

Împrumut pentru finanțarea unor
investiții prioritare din domeniul
gospodăririi apelor din România
(Hotărârea Guvernului
nr. 163/2008)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

76

Împrumut destinat reconstrucției
drumurilor forestiere afectate de
inundații și corectarea torentelor
din zonele forestiere (Hotărârea
Guvernului nr. 89/2008)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile

Nr. 1067

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 1066
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ANEXA Nr. 1 B
la normele metodologice

SITUAȚIA

creditelor externe și interne contractate de ordonatorii principali de credite sau de operatorii economici, cu garanția
statului, ce vor fi preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul efectuării plății serviciului datoriei publice,
potrivit art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008
Nr.
crt.

Denumirea creditului
și actul normativ

1

Credit extern pentru importul
a 5 radare și a echipamentului
de legătură (Hotărârea
Guvernului nr. 701/1995,
nepublicată)

Citibank International PLC
London

2

Credit pentru modernizarea
autostrăzii București—Pitești
(Ordonanța Guvernului
nr. 34/1996)

Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Creditor

Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Romtehnica/Ministerul
Apărării Naționale

212

30-apr.-96

Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri
Naționale

230

5-aug.-96

Beneficiar
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Nr.
crt.

Denumirea creditului și actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Credit pentru finanțarea
sistemului digital integrat de
radiocomunicații (Hotărârea
Guvernului nr. 20/1997,
nepublicată)

Banque Nationale de Paris

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

428

9-iun.-97

4

Credit pentru achiziționarea
echipamentului militar Sistem
de recunoaștere prin
radiolocație (Hotărârea
Guvernului nr. 1.141/1996,
nepublicată)

Société Générale Franța

Romtehnica/Ministerul
Apărării Naționale

453

1-oct.-97

5

Credit pentru realizarea unui
sistem integrat de
radiocomunicații mobile —
tranșa II (Hotărârea
Guvernului nr. 20/1997,
nepublicată)

Banque Nationale de Paris

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

505

24-iul.-98

6

Credit pentru modernizarea
CN Aeroportul Internațional
București — Otopeni (faza II)
(Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 73/1999)

HSBC Holding

Aeroportul Internațional Henri
Coandă — Otopeni

550

7-iul.-99

7

Credit privind modernizarea a
100 de vagoane de călători
(Hotărârea Guvernului
nr. 217/1999)

PARIBAS Franța

Societatea Națională
de Transport Feroviar
de Călători „CFR Călători” —
S.A./Ministerul Transporturilor

546

21-iun.-99

8

Credit privind modernizarea
a 100 de vagoane de călători
(Hotărârea Guvernului
nr. 217/1999)

PARIBAS Franța

Societatea Națională
de Transport Feroviar
de Călători „CFR Călători” —
S.A./Ministerul Transporturilor

546

21-iun.-99

9

Credit pentru realizarea
sistemului de radiocomunicații
mobile (tranșa III) (Hotărârea
Guvernului nr. 20/1997,
nepublicată)

Banque Nationale de Paris
Franța

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

568

20-oct.-99

10

Credit pentru achiziționare
aparatură medicală de
radiologie (Hotărârea
Guvernului nr. 100/1999)

ABN Amro Bank Elveția

Ministerul Sănătății Publice

572

26-nov.-99

11

Credit extern pentru
finanțarea Proiectului
de alimentare cu apă a satelor
și asigurarea cu locuințe
sociale (Hotărârea Guvernului
nr. 687/1997)

Deutsche Bank Londra
(sindicalizare)

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

590

29-mar.-00

12

Credit extern pentru
finanțarea Proiectului de
modernizare garnituri metrou
(Hotărârea Guvernului
nr. 205/2000)

Svenska Handelsbanken
Suedia

Ministerul Transporturilor

594

14-apr.-00

13

Credit extern pentru
finanțarea Proiectului de
alimentare cu apă a satelor și
asigurarea cu locuințe sociale
(Hotărârea Guvernului
nr. 687/1997)

Bank Leumi Israel

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

600

17-mai.-00
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Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

601

17-mai.-00

Citibank International Plc

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

607

15-iun.-00

Credit extern achiziționare
aparatură medicală
(Hotărârea Guvernului
nr. 303/2000)

ABN AMRO

Ministerul Sănătății Publice

655

8-nov.-00

17

Credit extern modernizare
Spitalul Colțea (Hotărârea
Guvernului nr. 850/1999)

Citibank

Ministerul Sănătății Publice

658

9-nov.-00

18

Credit extern pentru
achiziționarea de aparatură
medicală și servicii pentru
construirea unei aripi de Spital
„Bagdasar” 85% (Hotărârea
Guvernului nr. 570/2000)

BHF Bank

Ministerul Sănătății Publice

720

16-apr.-01

19

Credit extern pentru
reabilitarea locomotivelor
Diesel electrice (Hotărârea
Guvernului nr. 1.029/2000)

DEUTSCHE BANK Tokio
(JBIC)

Societatea Națională
de Transport Feroviar
de Călători „CFR Călători” —
S.A./Ministerul Transporturilor

757

28-aug.-01

20

Credit extern pentru
modernizarea sistemelor
integrate de comunicații
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.026/2000, nepublicată)

Citibank International plc.

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

786

5-dec.-01

21

Credit extern pentru
achiziționarea mijloacelor
tehnice necesare mobilității
terestre (Hotărârea
Guvernului nr. 250/2000,
nepublicată)

Bayerische

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5017

26-apr.-02

22

Credit extern pentru
restructurarea sectorului
de drumuri și construcția
variantei de ocolire a localității
Pitești (Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 81/2002)

Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Compania Națională
de Autostrăzi și Drumuri
Naționale

5058

31-dec.-01

23

Credit extern pentru
modernizarea sistemului
secretizat de transmisii
de date între misiunile
diplomatice ale României
(Hotărârea Guvernului
nr. 393/2001)

Citibank International plc

Ministerul Afacerilor Externe

5078

23-aug.-02

24

Credit extern pentru
achiziționarea de tehnică
militară (Hotărârea
Guvernului nr. 211/2000
și Hotărârea Guvernului
nr. 960/2000, nepublicată)

Bayerische Landesbank

Romtehnica/Ministerul
Apărării Naționale

5094

24-oct.-02

Creditor

14

Credit extern pentru
finanțarea Proiectului de
alimentare cu apă a satelor
și asigurarea cu locuințe
sociale (Hotărârea Guvernului
nr. 687/1997)

ING Bank Olanda

15

Credit pentru dezvoltarea
și modernizarea rețelelor
de telecomunicații speciale
(Hotărârea Guvernului
nr. 0985/1999, nepublicată)

16

Beneficiar
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D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

Nr.
crt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 542/17.VII.2008

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 542/17.VII.2008
Denumirea creditului și actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Credit extern pentru
renovarea Spitalului Colțea
și construirea unei noi aripi
(Hotărârea Guvernului
nr. 850/1999)

Investkredit Bank A.G

Ministerul Sănătății Publice

5103

11-nov.-02

26

Credit extern pentru
achiziționarea a două
elicoptere EC 135 T1 dd
(Hotărârea Guvernului
nr. 303/2000)

Bayerische Landesbank

Ministerul Sănătății Publice

5152

17-feb.-03

27

Credit extern pentru
achiziționarea a două fregate
tip 22, disponibilizate de către
Marina Britanică, și realizarea
etapei I de regenerare
și modernizare a acestora
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.423/2002)

Deutsche Bank AG London

Romtehnica/Ministerul
Apărării Naționale

5155

25-feb.-03

28

Credit extern pentru
achiziționarea a două fregate
tip 22, disponibilizate de către
Marina Britanică, și realizarea
etapei I de regenerare
și modernizare a acestora
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.423/2002)

ABN AMRO Bank Londra

Romtehnica/Ministerul
Apărării Naționale

5156

25-feb.-03

29

Credit extern pentru
constituirea și dezvoltarea
unui centru național de
teledetecție în cadrul
Institutului de Geodezie,
Fotogrammetrie, Cartografie
și Cadastru (Hotărârea
Guvernului nr. 105/1999,
nepublicată)

Société Genéralé Franța

Romtehnica/Ministerul
Internelor și Reformei
Administrative

5160

18-mar.-03

30

Credit extern pentru
achiziționarea de aparatură
medicală (Hotărârea
Guvernului nr. 303/2000)

Ministerul Sănătății Publice

5162

8-apr.-03

31

Credit extern pentru
achiziționare de aparatură
medicală (Hotărârea
Guvernului nr. 303/2000)

ING-BHF BANK

Ministerul Sănătății Publice

5164

8-apr.-03

32

Credit extern pentru
finanțarea programului de
construcție de locuințe pentru
tineri destinate închirierii
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.174/2002)

Deutsche Bank AG Londra

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

5173

25-apr.-03

33

Credit extern pentru
finanțarea programului
de reabilitare a stațiilor
de cale ferată (Hotărârea
Guvernului nr. 1.254 /2002)

Credit Swisse First Boston
Londra

Ministerul Transporturilor

5174

25-apr.-03

34

Credit extern pentru
finanțarea programului
de construcție de săli de sport
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.175/2002)

Credit Swisse First Boston
Londra

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

5175

25-apr.-03
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ING-BHF BANK
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 542/17.VII.2008
Denumirea creditului și actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Credit extern pentru proiectul
de investiții „Linie nouă de
cale ferată Vâlcele—Râmnicu
Vâlcea” și „Refacere,
consolidare și supraînălțare
apărări cale ferată în zona
SHEN — Porțile de Fier I”
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.024/1999)

HVB EFIBANCA Italia

Compania Națională de Căi
Ferate „CFR” — S.A./Ministerul
Transporturilor

5177

27-iun.-03

36

Credit extern pentru
finanțarea programului
de reabilitare a drumurilor
naționale (Hotărârea
Guvernului nr. 150/2003)

Credit Swisse First Boston
Londra

Ministerul Transporturilor

5178

27-iun.-03

37

Credit extern pentru
finanțarea programului
de pietruire a drumurilor
comunale (Hotărârea
Guvernului nr. 226/2003)

ALPHA Bank Londra

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

5179

3-iul.-03

38

Credit extern pentru
achiziționarea echipamentelor
de telecomunicații Kongsberg
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.277/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

5188

1-aug.-03

39

Credit extern pentru
achiziționarea echipamentelor
de telecomunicații Kongsberg
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.277/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

5189

1-aug.-03

40

Credit extern pentru
achiziționarea echipamentelor
de telecomunicații Nortel
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.277/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

5190

1-aug.-03

41

Credit extern pentru
achiziționarea echipamentelor
de telecomunicații Nortel
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.277/2000, nepublicată)

Serviciul de Telecomunicații
Speciale

5191

1-aug.-03

42

Credit extern pentru
modernizarea CN Aeroportul
Internațional București —
Otopeni (continuarea fazei a II-a)
(Hotărârea Guvernului
nr. 168/2003)

HSBC Londra

Aeroportul Internațional Henri
Coandă — Otopeni

5192

2-sep.-03

43

Credit extern pentru
consolidare, reparații capitale
și restaurarea Palatului
de Justiție București
(Hotărârea Guvernului
nr. 948/2002)

ABN AMRO Bank Olanda

Ministerul de Justiție

5186

1-aug.-03

44

Credit extern pentru
consolidare, reparații capitale
și restaurarea Palatului
de Justiție București
(Hotărârea Guvernului
nr. 948/2002)

ABN AMRO Bank Olanda,
sucursala Paris

Ministerul de Justiție

5187A

1-aug.-03
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Nr.
crt.

Denumirea creditului și actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Credit extern pentru
achiziționare aparatură
medicală (Hotărârea
Guvernului nr. 303/2000)

Medrom Luxemburg

Ministerul Sănătății Publice

5199

27-oct.-03

46

Credit extern pentru
achiziționare aparatură
medicală (Hotărârea
Guvernului nr. 303/2000)

Medrom Luxemburg

Ministerul Sănătății Publice

5200

27-oct.-03

47

Credit extern pentru
achiziționare aparatură
medicală (Hotărârea
Guvernului nr. 303/2000)

Medrom Luxemburg

Ministerul Sănătății Publice

5201

27-oct.-03

48

Credit extern pentru
construcția unui complex
multifuncțional (Hotărârea
Guvernului nr. 961/2000,
Hotărârea Guvernului
nr. 1.278/2000 și Hotărârea
Guvernului nr. 688/2003,
nepublicate)

Raiffeisen Zentralbank
Osterreich Aktingesellschaft

Romtehnica/Serviciul
de Informații Externe

5212

12-dec.-03

49

Credit extern pentru
construcția autostrăzii
Brașov—Borș (Hotărârea
Guvernului nr. 1.362/2003)

Raiffeisen Bank Austria

Ministerul Transporturilor

5246

8-mai-04

50

Credit extern pentru
achiziționarea
echipamentelor, software-ului,
investițiilor, serviciilor
și materialelor necesare
pentru modernizarea
și dezvoltarea rețelelor
de comunicații (Hotărârea
Guvernului nr. 808/2004)

Citibank International plc.
Londra

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5250

21-mai-04

51

Credit extern pentru
finanțarea construcției
autostrăzii Brașov—Cluj—
Borș (Hotărârea Guvernului
nr. 1.362/2003)

Raiffeisen Zentral Bank
Osterreich A.G.

Ministerul Transporturilor

5254

27-iul.-04

52

Credit extern tranșa C, etapa
a II-a, pentru proiectarea
și execuția sistemelor
de alimentare cu apă la sate
(Hotărârea Guvernului
nr. 687/1997)

Bank Leumi ING Bank Israel

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

5259

06-aug.-04

53

Credit extern pentru
achiziționarea de echipament
medical de înaltă performanță
(Hotărârea Guvernului
nr. 249/2000, nepublicată)

Deutsche Bank AG London

Serviciul Român de Informații

5260

19-aug.-04

54

Credit extern pentru
achiziționarea de echipament
medical de înaltă performanță
(Hotărârea Guvernului
nr. 249/2000, nepublicată)

Deutsche Bank AG London

Serviciul Român de Informații

5261

19-aug.-04
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Denumirea creditului și actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Credit extern pentru sistemul
informațional-decizional
hidrologic (DESWAT)
(Hotărârea Guvernului
nr. 12/2003)

COMERZBANK AG

Ministerul Mediului
și Dezvoltării Durabile

5265

30-sep.-04

56

Credit extern pentru achiziția
de aparatură medicală
(Hotărârea Guvernului
nr. 249/2000, Hotărârea
Guvernului nr. 650/2004,
nepublicate)

Raiffeisen Zentralbank
Osterrech Aktiengesellshraft

Serviciul Român de Informații

5266

4-oct.-04

57

Credit extern pentru achiziția
de mijloace tehnice pentru
asigurarea mobilității terestre
(Hotărârea Guvernului
nr. 250/2000, nepublicată)

Raiffeisen Zentralbank

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5269

18-oct.-04

58

Credit extern pentru achiziția
de echipamente și produse
software (Hotărârea
Guvernului nr. 01592/2003,
nepublicată)

Raiffeisen Zentralbank

Serviciul Român de Informații

5270

9-nov.-04

59

Credit extern pentru achiziția
de echipamente speciale
(Hotărârea Guvernului
nr. 650/2004, nepublicată)

Societe Generale

Serviciul Român de Informații

5271

9-nov.-04

60

Credit extern pentru sistemul
integrat de securitate a
frontierei de stat a României
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.157/2004)

Dresdner, KfW, Societe
Generale

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5281

18-nov.-04

61

Credit extern pentru sistemul
integrat de securitate
a frontierei de stat a României
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.157/2004)

Dresdner, KfW, Societe
Generale

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5282

18-nov.-04

62

Credit extern pentru achiziția
de echipamente speciale
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.189/2000, nepublicată)

Societe Generale

Serviciul Român de Informații

5285

22-nov.-04

63

Credit extern pentru achiziția
mijloacelor tehnice pentru
asigurarea mobilității terestre,
aeriene și navale (Hotărârea
Guvernului nr. 250/2000,
nepublicată)

Danske Bank A/S Copenhaga

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5287

25-nov.-04

64

Credit extern pentru achiziția
mijloacelor tehnice pentru
asigurarea mobilității terestre,
aeriene și navale (Hotărârea
Guvernului nr. 250/2000,
nepublicată)

Reiffeisen Zentralbank
Osterreich Aktiengesellschaft

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5288

25-nov.-04

65

Credit extern pentru
construirea autostrăzii
Brașov—Cluj—Borș
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.362/2003)

DEPFA ACS Bank

Ministerul Transporturilor

5290

10-dec.-04
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Nr.
crt.

Denumirea creditului și actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul
garanției

Data emiterii
garanției

Credit extern pentru
finanțarea Programului
de alimentare cu apă la sate
și pietruirea drumurilor
comunale (Hotărârea
Guvernului nr. 687/1997)

ING Bank Olanda

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

5291

14-dec.-04

67

Credit extern pentru
implementarea sistemelor
de centralizare electronică
în stațiile de cale ferată
Siemens (Hotărârea
Guvernului nr. 835/2003)

ABN Amro Olanda

Ministerul Transporturilor

5292

23-dec.-04

68

Credit extern pentru
implementarea sistemelor
de centralizare electronică
în stațiile de cale ferată
Siemens (Hotărârea
Guvernului nr. 835/2003)

ABN Amro Olanda

Ministerul Transporturilor

5293

23-dec.-04

69

Credit extern pentru achiziția
de echipamente și tehnică
specifică (Hotărârea
Guvernului nr. 650/2004,
nepublicată)

Medrom

Serviciul Român de Informații

5296

23-dec.-04

70

Credit extern pentru
finanțarea achizițiilor
de echipamente pentru
investigare criminalistică
(Hotărârea Guvernului
nr. 250/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank Austria

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative

5297

24-dec.-04

71

Credit extern pentru
finanțarea Programului
de alimentare cu apă la sate
(Hotărârea Guvernului
nr. 687/1997)

Deutsche Bank AG Londra

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Locuințelor

5300

30-dec.-04

72

Credit intern pentru realizarea
unor proiecte tehnicoeconomice și achiziționarea
de aparatură, echipamente
și produse software specifice
necesare SRI (Hotărârea
Guvernului nr. 1.595/2003,
nepublicată)

Raiffeisen Bank Romania

Serviciul Român de Informații

695

15-dec.-04
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ANEXA Nr. 2A
la normele metodologice

SITUAȚIA

împrumuturilor directe care vor fi preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul efectuării tragerii sumelor
rămase din împrumuturi, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008

Nr.
crt.

Denumirea creditului și actul normativ
de aprobare

Creditor

Beneficiar

Numărul
din registrul
datoriei publice

1

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de dezvoltare
forestieră (Legea nr. 400/2003)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 1011

2

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind învățământul
rural (Legea nr. 441/2003)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 1014
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Denumirea creditului și actul normativ
de aprobare

Creditor

Beneficiar

Numărul
din registrul
datoriei publice

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
și reforma sectorului de irigații
(Legea nr. 4/2004)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr.1016

4

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de diminuare
a riscurilor în cazul producerii
calamităților naturale și pregătirea
pentru situații de urgență (Legea
nr. 389/2004)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Internelor și Reformei
Administrative
Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor
Agenția Națională pentru Resurse
Minerale

Nr. 1022

5

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind închiderea
minelor, refacerea mediului
și regenerarea socioeconomică
(Legea nr. 167/2005)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Economiei și Finanțelor
Agenția Națională pentru
Dezvoltarea Zonelor Miniere
Fondul Român de Dezvoltare
Socială

Nr. 1029

6

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reforma
sectorului sanitar — faza a II-a
(Legea nr. 171/2005)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Sănătății Publice

7

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului pentru modernizarea
sistemului de informare
și cunoaștere în agricultură
(Legea nr. 170/2005)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

8

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului „Economia bazată
pe cunoaștere” (Ordonanța
de urgență a Guvernului
nr. 180/2005)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

9

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reforma
sistemului judiciar (Legea
nr. 205/2006)

10

Nr. 1030
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3

Nr. 1031

Ministerul Comunicațiilor
și Tehnologiei Informației

Nr. 1035

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Justiției

Nr. 1043

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construcția
variantei de ocolire a municipiului
Constanța (Legea nr. 210/2006)

Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Transporturilor —
Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România

Nr. 1039

11

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de reabilitare
a drumurilor — etapa a IV-a
(Legea nr. 527/2001)

Banca Europeană de Investiții

Administrația Națională
a Drumurilor

Nr. 776

12

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de reabilitare
a drumurilor — etapa a V-a
(Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 159/2002)

Banca Europeană de Investiții

Administrația Națională
a Drumurilor

Nr. 1007

13

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de protejare a malului
canalului Sulina (Ordonanța de
urgență a Guvernului
nr. 187/2002)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor —
Administrația Fluvială a Dunării
de Jos

Nr. 1008
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale
Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor
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Nr.
crt.

Denumirea creditului și actul normativ
de aprobare

Creditor

Beneficiar

Numărul
din registrul
datoriei publice

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
infrastructurii școlare (Legea
nr. 440/2003)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 1013

15

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construirea
autostrăzii Arad—Timișoara—
Lugoj (Legea nr. 250/2004)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor—
Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România

Nr. 1020

16

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
sectorului sanitar (H.G.
nr. 442/2005)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Sănătății Publice

Nr. 1028

17

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
liniei de cale ferată Curtici—
Simeria (Legea nr. 217/2006)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor —
Compania Națională a Căilor
Ferate din România

Nr. 1040

18

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reconstrucția
de drumuri afectate de inundații
(Legea nr. 218/2006)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor

19

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construirea
autostrăzii Cernavodă—
Constanța (Legea nr. 151/2006)

Banca Europeană de Investiții

20

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
infrastructurii școlare (Legea
nr. 439/2003)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

21

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea
rețelelor rutiere și feroviare
deteriorate de inundațiile din
primăvara anului 2005
(Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 122/2005)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

22

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind construcția
și reabilitarea de locuințe sociale
pentru tineri destinate închirierii
(Legea nr. 301/2006)

23

Nr. 1041
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Nr. 1042

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 1012

Ministerul Transporturilor —
Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România

Nr. 1033

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor — Agenția
Națională de Locuințe

Nr. 1045

Împrumut pentru realizarea
sistemului de alimentare cu apă
și canalizare în localitățile cu
50.000 de locuitori (Legea
nr. 224/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor —
Compania Națională de Investiții

Nr. 1062

24

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind apărarea
împotriva inundațiilor în zona de
sud-vest a României (Legea
nr. 225/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile

Nr. 1061

25

Împrumut pentru reabilitarea unor
clădiri culturale de interes național
(Hotărârea Guvernului
nr. 933/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Culturii și Cultelor

Nr.1063
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Ministerul Transporturilor —
Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 542/17.VII.2008
Denumirea creditului și actul normativ
de aprobare

Creditor

Beneficiar

Numărul
din registrul
datoriei publice

Împrumut destinat serviciilor
comunitare pentru copii
(Hotărârea Guvernului
nr. 928/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse —
Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului

Nr. 1064

27

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind educația
timpurie (Hotărârea Guvernului
nr. 1.454/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului

Nr. 1065

28

Împrumut destinat reconstrucției
drumurilor forestiere afectate de
inundații și corectării torentelor
din zonele forestiere (Hotărârea
Guvernului nr. 89/2008)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Nr. 1066

29

Împrumut pentru finanțarea a
4 proiecte prioritare din portofoliul
Ministerului Transporturilor
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.453/2006)

Dexia Kommunal
Kredit Banc AG

Ministerul Transporturilor

30

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului privind incluziunea
socială (Legea nr. 40/2007)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

31

Împrumut pentru prevenirea
și combaterea extinderii gripei
aviare (Legea nr. 57/2007)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

32

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de modernizare
a metroului București — etapa
a III-a (Hotărârea Guvernului
nr. 2/2007)

Banca Europeană de Investiții

33

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului „Inițiativa Copiii Străzii”
(Legea nr. 388/2006)

34

Nr. 1047
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Nr. 1054

Ministerul Sănătății Publice
Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor

Nr. 1056

Ministerul Transporturilor

Nr. 1051

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse — Autoritatea
Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului

Nr. 1048

Împrumut pentru reabilitarea
monumentelor istorice
(Hotărârea Guvernului
nr. 191/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Culturii și Cultelor

Nr.1053

35

Împrumut pentru finanțarea
Proiectului de reabilitare a căii
ferate București—Constanța
completare Proiect Rom P3/JBIC
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.862/2006)

Dexia Kommunal Credit
Banca AG

Ministerul Transporturilor

Nr. 1050

36

Împrumut pentru finanțarea
proiectului sectorial de sprijinire
a transporturilor
(Legea nr. 184/2007)

Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

Ministerul Transporturilor —
Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din
România — Compania Națională
a Căilor Ferate din România

Nr. 1058
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Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse
Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului
Fondul Român
de Dezvoltare Socială
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Nr.
crt.

Denumirea creditului și actul normativ
de aprobare

Creditor

Numărul
din registrul
datoriei publice

Beneficiar

37

Împrumut pentru finanțarea
proiectului privind reabilitarea
drumurilor — etapa a VI-a
(Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 71/2007)

Banca Europeană de Investiții

Ministerul Transporturilor —
Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România

Nr. 1059

38

Împrumut pentru finanțarea unor
investiții prioritare din domeniul
gospodăririi apelor din România
(Hotărârea Guvernului
nr. 163/2008)

Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei

Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile

Nr. 1067

ANEXA Nr. 2B
la normele metodologice

ce

SITUAȚIA

Finanțator

0

1

2

pe

Denumirea creditului și actul normativ
de aprobare

Beneficiar

Numărul
garanției

3

4
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Nr.
crt.
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creditelor externe contractate de ordonatorii principali de credite sau de operatorii economici cu garanția statului
ce vor fi preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul tragerii valorilor rămase din împrumut potrivit art. 14
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 109/2008

Credit extern pentru renovarea
și dotarea Spitalului Colțea
și construirea unei noi aripi
(Hotărârea Guvernului
nr. 850/1999)

Investkredit Bank A.G.

Ministerul Sănătății Publice

5103

2

Credit extern pentru sistemul
integrat pentru securitatea
frontierei de stat a României
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.157/2004)

Dresdner, KfW, Societe Generale

Ministerul Internelor și Reformei
Administrative

5281

3

Credit extern pentru sistemul
integrat pentru securitatea
frontierei de stat a României
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.157/2004)

Dresdner, KfW, Societe Generale

Ministerul Internelor și Reformei
Administrative

5282

4

Credit extern pentru construirea
autostrăzii Brașov—Cluj—Borș
(Hotărârea Guvernului
nr. 1.362/2003)

DEPFA ACS Bank

Ministerul Transporturilor

5290
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SITUAȚIA ACREDITIVELOR DESCHISE*)
Nr.
crt.

Denumirea
împrumutului

Finanțator

Actul normativ
de aprobare a
împrumutului

Valoarea
acreditivului
deschis

Data
de deschidere
a acreditivului

Valabilitatea
acreditivului/data
limită

Valoarea plătită
din acreditiv la
31 decembrie
2008

Valoarea
rămasă de plată

*) Se va completa de OPC și/sau operatorul economic cu ocazia încheierii protocolului și se va actualiza până la data de 15 ianuarie 2009 pentru
reflectarea cu acuratețe a valorii rămase de plată în cadrul acreditivelor după data de 31 decembrie 2008.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Protocol
— model —
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

MINISTERUL/OPERATOR ECONOMIC
.....................................................................

PROTOCOL

de predare-preluare a obligațiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008

fiz
i

ce

Părțile semnatare:
Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF), cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat legal
prin ................,
Ministerul și/sau operatorul economic .............................................., cu sediul în municipiul București, str.......................,
sectorul ............................., reprezentați/reprezentat legal prin ...................,
în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008,
încheie prezentul protocol, având următorul conținut:
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1.1. Obiectul prezentului protocol constă în predarea de către
[ministerul și/sau operatorul economic], respectiv preluarea de
către MEF, începând cu data de 1 ianuarie 2009, a următoarelor:
a) obligațiile financiare rezultate din acordurile de împrumut
interne și externe contractate cu garanția statului ori contractate
de MEF și subîmprumutate acestui minister, reprezentând
efectuarea plăților asociate serviciului datoriei publice, respectiv
ratele de capital, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente;
b) drepturile financiare din acordurile de împrumut interne și
externe contractate cu sau fără garanția statului ori contractate
de MEF și subîmprumutate acestui minister, privind efectuarea
tragerilor sumelor netrase din aceste împrumuturi la data de
1 ianuarie 2009;
c) soldurile conturilor prin care au fost derulate sumele
împrumuturilor, la data de 31 decembrie 2008, dacă nu se va
stabili altfel cu finanțatorii, care vor fi transferate în conturile în
lei sau în valută, după caz, ale MEF și care vor fi utilizate
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 109/2008, ale Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.470/2007, precum și ale Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 683/2008.
1.2. Valoarea drepturilor și obligațiilor financiare menționate
la pct. 1.1 este reflectată în anexele nr. 1A și 1B, care fac
parte integrantă din prezentul protocol, pe baza situațiilor de la
data ....... . Fără să contravină celor de mai sus, până la
15 ianuarie 2009, [ministerul și/sau operatorul economic] vor/va
actualiza în mod corespunzător anexele nr. 1A și 1B menționate
anterior, precum și anexa nr. 2 (la care se face referire în art. 2
pct. 2.2), pentru reflectarea cu acuratețe a sumelor trase din
împrumuturi și a obligațiilor aferente serviciului datoriei publice
plătite până la data de 31 decembrie 2008.
1.3. a) Pentru asigurarea de către MEF a efectuării în termen
a plății obligațiilor scadente în perioada 1 ianuarie 2009—
15 ianuarie 2009, [ministerul și/sau operatorul economic] vor/va
indica în anexa nr. 1A la prezentul protocol data scadentă și

valoarea sumelor de plătit din această perioadă și va anexa, de
asemenea, factura de plată sau notificarea transmisă de bancă.
Dacă aceasta nu a fost încă transmisă până la data semnării
prezentului protocol, [ministerul și/sau operatorul economic] se
angajează că vor/va depune toate diligențele către finanțator și
vor/va asigura transmiterea către MEF a acestei facturi nu mai
târziu de 10 zile lucrătoare înainte de data scadenței. În cazul în
care, din cauza nerespectării de către minister și/sau de
operatorul economic a acestui termen, MEF întârzie plata la
scadență a obligațiilor financiare respective, ministerul și/sau
operatorul economic sunt/este financiar răspunzători/răspunzător,
urmând ca eventualele daune să fie suportate de aceștia/acesta
conform legislației în vigoare.
b) [Ministerul și/sau operatorul economic] vor/va prezenta
MEF, cu ocazia încheierii prezentului protocol, și facturile de
plată sau notificările aferente plății serviciului datoriei publice,
transmise de finanțatori acestora/acestuia pe parcursul anului
2008 și care sunt scadente în 2009.
1.4. În termen de 5 zile lucrătoare de la 1 ianuarie 2009, dacă
nu se va stabili altfel cu finanțatorii, [ministerul și/sau operatorul
economic] vor/va transfera în conturile în lei și în valută indicate
de MEF, în timp util, sumele rămase neutilizate în conturile de lei
și de valută aferente împrumuturilor, indiferent de denumirea
acestora, precum și soldurile disponibile înregistrate în conturile
în care se bonifică dobânda, aferente sumelor din conturile
respective. Concomitent, conturile menționate vor fi astfel
lichidate.
1.5. Fac excepție de la aplicarea prevederilor pct. 1.4 sumele
referitoare la acoperirea acreditivelor deschise și operaționale
și după data de 1 ianuarie 2009, situație în care conturile
respective rămân în continuare deschise.

or

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Pentru atingerea obiectivului prezentului protocolul, părțile
convin următoarele:
2.1. MEF va asigura includerea în bugetul de stat pe anul
2009, prin bugetul MEF — „Acțiuni generale”, a fondurilor
necesare efectuării plății serviciului datoriei publice, aferente
împrumuturilor externe și interne contractate de [ministerul
și/sau operatorul economic] cu garanția statului sau contractate
de MEF și subîmprumutate acestuia.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ARTICOLUL 4
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3.1. Prezentul protocol reprezintă un cadru general de
cooperare și conlucrare între MEF și [ministerul și/sau operatorul
economic] în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin
acordurile de împrumut interne și externe contractate cu sau
fără garanția statului ori contractate de MEF și subîmprumutate
acestui minister.
3.2. MEF nu își asumă răspunderea cu privire la modul în
care au fost onorate de către minister și/sau de operatorul
economic obligațiile financiare asumate față de finanțator în
cadrul acordurilor de împrumut, legate de efectuarea tragerilor
din împrumut și plata serviciului datoriei publice aferent
împrumutului, până la data de 1 ianuarie 2009.
3.3. Încheierea prezentului protocol nu presupune că MEF
va fi răspunzător pentru eventuale penalități sau costuri
suplimentare apărute după data intrării în vigoare a prezentului
protocol și care sunt rezultatul unor acțiuni sau inacțiuni ale
ministerului și/sau ale operatorului, după caz, legate de
efectuarea tragerilor din împrumut și/sau plata serviciului datoriei
publice aferente acestuia, anterior datei de 1 ianuarie 2009.
3.4. Eventualele penalități sau costuri suplimentare care ar
putea apărea în situațiile prevăzute la pct. 3.2 și 3.3 vor fi
suportate de [minister și/sau operatorul economic], conform
legislației în vigoare.
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Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de
către părți și este valabil până la data încetării tuturor obligațiilor
asumate de părți în cadrul acordurilor de împrumut interne și
externe contractate cu sau fără garanția statului ori contractate
de MEF și subîmprumutate acestui [minister și/sau operator
economic], care fac obiectul prezentului protocol.
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2.2. Începând cu anul 2009, nu se mai includ în bugetul
[ministerului] sume alocate din împrumuturi interne și externe
contractate de [ministerul și/sau operatorul economic] cu
garanția statului sau contractate de MEF și subîmprumutate
acestuia. Sunt exceptate de la această prevedere sumele
aferente acreditivelor deschise și operaționale și după data de
1 ianuarie 2009, care rămân neschimbate și care vor fi cuprinse
în continuare în bugetul ministerului ca sume alocate din intrări
de credite externe. Acolo unde este aplicabil, solicitările de
trageri din împrumut în contul acreditivelor vor fi în continuare
transmise de minister conform celor stabilite cu finanțatorul.
Pentru evitarea neînțelegerilor, în anexa nr. 2*), care face parte
integrantă din prezentul protocol, sunt listate aceste acreditive și
soldurile acestora la data semnării protocolului. De asemenea,
sunt exceptate obligațiile rezultate din contractele de credit
furnizor și/sau leasing financiar contractate de [ministerul și/sau
operatorul economic] fără garanția statului, precum și, acolo
unde este aplicabilă, plata serviciilor prestate de către
comisionarii ordonatorilor principali de credite până la data de
31 decembrie 2008, în situația în care documentele justificative
pentru plățile efectuate sunt eliberate de bancă, ulterior acestei
date.
2.3. Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras
din împrumuturile prevăzute în anexa nr. 1A la prezentul protocol
vor fi cuprinse în bugetul [ministerului], în cadrul sumelor alocate
anual de la bugetul de stat, conform necesităților proiectului, cu
excepția sumelor aferente acreditivelor, prezentate în anexa
nr. 2 la prezentul protocol, care vor fi cuprinse în continuare în
bugetul ministerului ca sume alocate din intrări de credite
externe.
2.4. Sumele netrase din împrumuturile contractate direct
și/sau garantate de MEF, la data de 1 ianuarie 2009, vor fi trase
de MEF, ținând cont de următoarele elemente, dar fără a se
limita la acestea:
a) procentele de finanțare convenite în acordurile de
împrumut;
b) stadiul progresului financiar și fizic raportat de beneficiari,
în conformitate cu prevederile normelor metodologice, dacă nu
se convine altfel de MEF cu finanțatorii.
2.5. Pentru împrumuturile pentru care finanțatorul nu a fost
de acord cu aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 109/2008, sau a agreat aplicarea doar
a unora dintre prevederile art. 14 menționat, se vor aplica în
continuare, în mod corespunzător, potrivit celor stabilite cu
finanțatorul, prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu
acesta și din actele normative de aprobare sau ratificare a
respectivelor acorduri de împrumut.

25

Ministrul economiei și finanțelor,
......................................

ARTICOLUL 5

Orice neînțelegere decurgând din interpretarea sau aplicarea
prevederilor prezentului protocol va fi soluționată de părți pe cale
amiabilă. În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge
la un acord pe cale amiabilă, părțile convin ca neînțelegerile să
fie soluționate de instanțele competente.
ARTICOLUL 6

Prezentul protocol poate fi reînnoit, revizuit sau completat
numai în scris, cu acordul ambelor părți, ori de câte ori acestea
convin. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol
va transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile respective.
Prezentul protocol a fost de încheiat în ........ exemplare,
fiecare dintre ele având valoare de original și constituind
împreună un singur act juridic.
Drept pentru care părțile, acționând prin reprezentanții lor
autorizați, au semnat acest protocol la București, astăzi ......... .
Ministrul ......................................,
......................................
Reprezentantul operatorului economic,
......................................

*) Macheta model al anexei nr. 2 la protocol este prezentată în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Valoarea
împrumuSuma
tului
trasă din Dataîmprumut limită de rambursat
până la tragere până la
data de
data ....
....

Valoarea
Scadențe în
Valoarea
împrumuperioada
Valoarea comisiotului rămas
dobânzii
nului
Ultima 1 ianuarie —
de
plătite
plătit
dată de 31 ianuarie
rambursat
2009
până la
până
scadență
după
data de ... la data
31 decemde ...
brie 2008**)

rate de
dobândă comision
capital

Valoarea obligațiilor
scadente în perioada
1 ianuarie —
31 ianuarie 2009***)

Instrucțiuni
privind
efectuarea
plăților
către
finanțatori
****)
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ANEXA Nr. 1B
la protocol

2

1

3

Finanțator

4

Actul normativ
de aprobare

5

6

Nr. și data
Valoarea
garanției
împrumutului
(acolo unde
contractat
este aplicabil)

ce

7

8

9

10

valută

11

lei
12

13****)

Valoarea
Valoarea
rămasă de
rămasă de tras
acoperit din
de Ministerul
acreditivele
Economiei
deschise și
și
operaționale la
Finanțelor
data de ....

14

Data-limită
de tragere

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

****) Coloana 13 = (6)–(8)–(9)–(12).

***) Reprezintă contul deschis pentru derularea împrumutului, indiferent de denumirea acestuia (se anexează extras de cont de la banca comercială unde este deschis contul).

**) Cuprinde și valoarea sumei din contul special.

15 ianuarie 2009 pentru a reflecta cu acuratețe datele reale la 31 decembrie 2008.

*) Reprezintă macheta model cuprinzând minimum de informații necesare. Se va completa de OPC și/sau de operatorul economic cu ocazia încheierii protocolului și se va actualiza până la data de

Denumirea
împrumutului

Nr.
crt.

fiz
i
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Suma anulată Suma trasă**)
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aplicabil)
de ....
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obligațiilor financiare aferente împrumuturilor care vor fi preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul efectuării tragerii valorii rămase
din împrumut*)
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*) Reprezintă macheta model cuprinzând minimum de informații necesare. Se va completa de OPC și/sau de operatorul economic cu ocazia încheierii protocolului și se va actualiza până la data de
15 ianuarie 2009 pentru a reflecta cu acuratețe datele reale la 31 decembrie 2008.
**) Se vor lua în calcul și ratele de capital care se vor rambursa de OPC după data semnării protocolului, până la 31 decembrie 2008.
***) Se vor anexa facturile aferente scadențelor din perioada 1 ianuarie — 31 ianuarie 2009 transmise de bancă OPC și/sau operatorului economic.
****) Se vor indica banca, contul, persoana de contact, precum și alte informații aferente (inclusiv, acolo unde este aplicabil, banca stabilită prin acord pentru efectuarea transferurilor sumelor respective).
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contractat
aplicabil)
este
aplicabil)

obligațiilor financiare aferente împrumuturilor care vor fi preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul efectuării plăților aferente serviciului
datoriei publice*)
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A C T E A L E Î N A LT E I C U R Ț I D E C A S A Ț I E Ș I J U S T I Ț I E
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
— SECȚIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. XVI
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din 19 martie 2007
Dosar nr. 32/2006
Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la raportul dintre infracțiunile de
proxenetism prevăzută în art. 329 din Codul penal și de trafic de persoane prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001, respectiv,
dacă sunt în concurs real sau ideal.
Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți 90 de
judecători din totalul de 116 aflați în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Nicoleta
Eucarie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în
interesul legii, solicitând admiterea acestuia în sensul de a se stabili că, sub aspectul încadrării juridice a faptelor de proxenetism
și trafic de persoane, prevăzute în art. 329 din Codul penal și, respectiv, în art. 12 din Legea nr. 678/2001, criteriul de diferențiere
îl constituie existența sau absența elementului de viciere a poziției subiective a persoanei care se prostituează. A susținut că, în
raport cu acest criteriu, atunci când există elementul de denaturare a factorului subiectiv, încadrarea juridică a faptei este în
infracțiunea de trafic de persoane prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001, iar, în absența acestui factor, fapta trebuie încadrată
în infracțiunea de proxenetism prevăzută de art. 329 alin. 1 sau 2 din Codul penal, cu excepția situației în care se face referire la
teza ultimă a acestui alineat.
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proxenetism se poate realiza atât prin săvârșirea unei acțiuni de
recrutare de persoane pentru prostituție ori traficul de persoane
în acest scop, cât și prin constrângerea la prostituție.
Pe de altă parte, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de
persoane, „constituie infracțiunea de trafic de persoane
recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea
unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de
constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de
autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a
se apăra sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea,
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru
obținerea consimțământului persoanei care are autoritate
asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane”.
În această privință este semnificativ că în art. 2 pct. 2 lit. c)
din aceeași lege se explică, între altele, că „prin exploatarea
unei persoane se înțelege” și „obligarea la practicarea
prostituției”.
De aceea, în raport cu conținutul dispozițiilor legale
menționate, infracțiunea de trafic de persoane, incriminată în
art. 12 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, se poate realiza numai
prin acte de constrângere ori asimilate acestora, precum și prin
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru
obținerea consimțământului persoanei ce are autoritate asupra
celei vizate să facă obiectul exploatării, prin exploatare
înțelegându-se și „obligarea la practicarea prostituției”.
Or, cât timp pentru existența infracțiunii de proxenetism
prevăzute în art. 329 alin. 1 din Codul penal, precum și a formei
ei calificate, reglementată în cadrul alin. 2 al aceluiași articol, cu
excepția modalității constând în „constrângerea la prostituție”,
nu este necesară exercitarea de acte de constrângere asupra
victimei sau supunerea ei la presiuni din partea unei persoane
a cărei autoritate asupra sa a fost cumpărată, se impune să se
considere că tocmai aceste trăsături specifice constituie criteriul
de diferențiere între infracțiunea de trafic de persoane, în scopul
exploatării prin obligare la practicarea prostituției, prevăzută în
art. 12 alin. (1), cu referire la art. 2 pct. 2 lit. c) din Legea
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deliberând asupra recursului în interesul legii, constată
următoarele:
În practica instanțelor judecătorești s-a constatat că nu există
un punct de vedere unitar privind diferențierea dintre infracțiunea
de proxenetism prevăzută în art. 329 din Codul penal și aceea
de trafic de persoane prevăzută în art. 12 din Legea
nr. 678/2001, sub aspectul încadrării juridice a faptelor.
Astfel, unele instanțe s-au pronunțat în sensul că aceste
două infracțiuni trebuie reținute în concurs real sau ideal atunci
când, prin activitățile pregătitoare practicării prostituției, cum
sunt recrutarea, transportul, transferul, îndemnul sau înlesnirea,
autorii acestora urmăresc să tragă anumite foloase,
considerându-se că obținerea de foloase ar excede conținutului
constitutiv al infracțiunii de trafic de persoane, regăsindu-se
numai în conținutul specific al infracțiunii de proxenetism.
Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că într-un asemenea
caz diferențierea dintre cele două infracțiuni o constituie
existența sau inexistența elementului de viciere a poziției
subiective a persoanei care se prostituează.
S-a argumentat în acest sens că proxenetismul reprezintă o
activitate infracțională neagresivă, neimplicând vicierea poziției
subiective a subiectului pasiv secundar, în timp ce activitățile ce
constituie elementul material al infracțiunii de trafic de persoane
constau în mijloace care presupun înfrângerea libertății de
voință și conștiință a subiectului pasiv.
Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect
dispozițiile legii.
Potrivit art. 329 din Codul penal, infracțiunea de proxenetism
constă în „îndemnul ori înlesnirea practicării prostituției sau
tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către o
persoană”.
Prin alin. 2 al aceluiași text de lege este prevăzută forma
agravantă a acestei infracțiuni, care constă în „recrutarea unei
persoane pentru prostituție ori traficul de persoane în acest
scop”, precum și în „constrângerea la prostituție”.
În raport cu această din urmă reglementare este de reținut că
elementul material al formei agravate a infracțiunii de
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timp ce valoarea socială apărată prin textele art. 12 și, respectiv,
art. 13 din Legea nr. 678/2001 este dreptul la libertatea de voință
și acțiune proprii fiecărei persoane, valoarea socială proteguită
prin reglementarea infracțiunii de proxenetism în art. 329 din
Codul penal rezidă tocmai în bunele moravuri din cadrul relațiilor
de conviețuire socială și de asigurare licită a mijloacelor de
existență.
Acest criteriu de distincție, în absența constrângerii, atrage
încadrarea faptei de a îndemna ori înlesni practicarea prostituției
sau de a trage foloase de pe urma acesteia în infracțiunea de
proxenetism prevăzută în art. 329 alin. 1 din Codul penal, iar a
faptei de a recruta o persoană pentru prostituție ori de a trafica
persoane în acest scop în infracțiunea de proxenetism
prevăzută la alin. 2 tezele I și II din același articol.
Evident, actele de recrutare, transportare, transferare, cazare
sau de primire a unei persoane, prin amenințare, violență sau
prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori
înșelăciune, abuz de autoritate sau profitându-se de
imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și
exprima voința ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea
de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului
persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul
exploatării acestei persoane, întrunesc elementele constitutive
ale infracțiunii de trafic de persoane, prevăzută în art. 12 din
Legea nr. 678/2001 și, respectiv, în art. 13 din aceeași lege dacă
victimele sunt minori, în măsura în care asemenea fapte sunt
săvârșite cu vinovăție sub forma intenției.
Același criteriu de distincție între cele două infracțiuni, în
cazul când o persoană îndeamnă o altă persoană ori îi
înlesnește să practice de bunăvoie prostituția sau trage foloase
de pe urma acesteia, iar ulterior acționează asupra aceleiași
persoane prin una dintre modalitățile specificate în cuprinsul
art. 12 din Legea nr. 678/2001, impune să se rețină atât
săvârșirea infracțiunii de proxenetism prevăzute în art. 329
alin. 1 din Codul penal sau în art. 329 alin. 2 tezele I și II din
Codul penal, după caz, cât și a infracțiunii de trafic de persoane,
prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001, în concurs real.
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nr. 678/2001, unde prezența unor astfel de elemente este
necesară, și infracțiunea de proxenetism, prevăzută în art. 329
din Codul penal, a cărei existență este condiționată numai în
modalitatea particulară de vicierea poziției subiective a victimei
de săvârșire prin „constrângere la prostituție”.
Așa fiind, dacă în cazul proxenetismului constrângerea este
prevăzută numai ca modalitate particulară, agravată, de
săvârșire alternativă a infracțiunii, într-un asemenea caz
recrutarea și traficul de persoane nefiind făcute în scopul
obligării la practicarea prostituției, care este prestată de
bunăvoie de către persoana vizată, în toate ipotezele de
săvârșire a infracțiunii de trafic de persoane, constrângerea
constituie mijlocul specific principal de realizare a elementului
material al laturii obiective a acestei infracțiuni.
Ca urmare, atât timp cât nu se evidențiază existența
constrângerii identificate sub vreuna dintre modalitățile specifice
de realizare a ei, astfel cum sunt precizate în art. 12 și, respectiv,
art. 13 din Legea nr. 678/2001, recrutarea unei persoane pentru
prostituție ori traficul de persoane, în acest scop, trebuie
încadrate în varianta agravată a infracțiunii de proxenetism
prevăzute în art. 329 alin. 2 din Codul penal, după cum și
modalitatea expres prevăzută în acest alineat, de săvârșire a
acestei infracțiuni prin „constrângerea la prostituție” trebuie
supusă aceluiași tratament de încadrare juridică.
Dimpotrivă, orice modalitate de trafic de persoane la care se
referă art. 12 și, respectiv, art. 13 din Legea nr. 678/2001, în
măsura în care este realizată prin una dintre formele concrete de
constrângere la care se referă aceste texte de lege, independent
dacă este comisă în scopul obligării la practicarea prostituției ori
în alte scopuri, trebuie încadrată în infracțiunea de trafic de
persoane prevăzută, după caz, în unul dintre cele două texte de
lege menționate.
Așadar, criteriul de distincție între infracțiunea de trafic de
persoane prevăzută în art. 12 și, respectiv, în art. 13 din Legea
nr. 678/2001 și aceea de proxenetism prevăzută în art. 329 din
Codul penal constă în obiectul juridic generic diferit al acestor
infracțiuni, adică în valoarea socială diferită protejată de legiuitor
prin textele incriminatorii ale celor două legi. În acest sens, în
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În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum
și ale art. 4142 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii și a se decide interpretarea
dispozițiilor incriminatorii ale art. 329 din Codul penal, precum și ale art. 12 și 13 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și
combaterea traficului de persoane, în sensul celor arătate mai sus.
PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii
D E C I D:

Admit recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În aplicarea dispozițiilor incriminatorii ale art. 329 din Codul penal și ale art. 12 și 13 din Legea nr. 678/2001 privind
prevenirea și combaterea traficului de persoane, stabilesc:
1. Distincția dintre infracțiunea de trafic de persoane prevăzută de art. 12 și, respectiv, art. 13 din Legea nr. 678/2001 și
cea de proxenetism prevăzută de art. 329 alin. 1 din Codul penal este dată de obiectul juridic generic diferit al celor două incriminări,
respectiv de valoarea socială diferită, protejată de legiuitor prin textele incriminatorii ale celor două legi: în cazul infracțiunilor
prevăzute de Legea nr. 678/2001 aceasta fiind apărarea dreptului la libertatea de voință și acțiune a persoanei, iar în cazul
infracțiunii de proxenetism prevăzute de art. 329 din Codul penal, apărarea bunelor moravuri în relațiile de conviețuire socială și
de asigurare licită a mijloacelor de existență.
2. Drept urmare, în cazul în care o persoană, fără a întrebuința constrângeri, îndeamnă sau înlesnește practicarea
prostituției ori trage foloase de pe urma practicării prostituției de către persoane majore, săvârșește infracțiunea de proxenetism
prevăzută de art. 329 alin. 1 din Codul penal.
3. În cazul în care o persoană, fără a întrebuința constrângerea, recrutează persoane majore pentru prostituție ori
trafichează persoane majore în acest scop, fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de proxenetism, prevăzută de
art. 329 alin. 2 tezele I și II din Codul penal.
4. În situația unor acte de recrutare, transportare, transferare, cazare sau primire a unei persoane, prin amenințare,
violență, răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau prin alte forme de constrângere ori profitând de imposibilitatea acelei
persoane de a-și exprima voința sau prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, fapta întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de persoane, prevăzută de art. 12 din Legea nr. 678/2001.
5. În cazul în care o persoană acționează asupra altei persoane prin modalitățile arătate la pct. 2 și 3, îndemnând, înlesnind
sau trăgând foloase ori recrutând sau traficând persoane majore în vederea practicării de bunăvoie a prostituției, iar ulterior
acționează asupra aceleiași persoane și prin modalitățile arătate în conținutul textului art. 12 din Legea nr. 678/2001, se va reține
săvârșirea atât a infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. 1 din Codul penal sau art. 329 alin. 2 tezele I și II din Codul penal, după
caz, cât și a infracțiunii prevăzute de art. 12 din Legea nr. 678/2001, în concurs real.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 martie 2007.
PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
— SECȚIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. XVII
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Dosar nr. 35/2006
Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la admisibilitatea căii extraordinare de atac a
revizuirii împotriva hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) și b) din Codul de procedură
penală.
Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți 91 de
judecători din totalul de 116 aflați în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Nicoleta
Eucarie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în
interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că cererile de revizuire îndreptate împotriva
hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) și b) din Codul de procedură penală, sunt inadmisibile.
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deliberând asupra recursului în interesul legii, constată
următoarele:
În legătură cu admisibilitatea căii extraordinare de atac a
revizuirii împotriva hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate
în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) și b) din Codul de procedură
penală, instanțele nu au un punct de vedere unitar.
Astfel, unele instanțe au considerat că în astfel de cazuri
cererile de revizuire sunt admisibile, pronunțându-se, atunci
când nu sunt întemeiate, în sensul respingerii acestora ca
nefondate.
Alte instanțe, dimpotrivă, s-au pronunțat în sensul că
asemenea cereri de revizuire nu sunt admisibile, deoarece
revizuirea este o cale de atac extraordinară ce privește exclusiv
hotărârile prevăzute în art. 393 din Codul de procedură penală,
care conțin o rezolvare a fondului procesului și se referă la
cazurile arătate limitativ în art. 394 din Codul de procedură
penală.
Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect
dispozițiile legii.
Potrivit art. 393 alin. 1 din Codul de procedură penală,
„hotărârile judecătorești definitive pot fi supuse revizuirii atât cu
privire la latura penală, cât și cu privire la latura civilă”.
În art. 394 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt
reglementate cazurile de exercitare a acestei căi de atac,
prevăzându-se că „revizuirea poate fi cerută când:
a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost
cunoscute de instanță la soluționarea cauzei;
b) un martor, un expert sau un interpret a săvârșit
infracțiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se
cere;

c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei
revizuire se cere a fost declarat fals;
d) un membru al completului de judecată, procurorul ori
persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o
infracțiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere;
e) când două sau mai multe hotărâri judecătorești definitive
nu se pot concilia”.
Atât din conținutul prevederilor menționate, cât și din
precizările făcute în alin. 2—4 ale aceluiași articol cu privire la
condițiile în care cazurile reglementate la art. 394 alin. 1 din
Codul de procedură penală constituie motive de revizuire,
rezultă că sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătorești
prin care s-a soluționat fondul cauzei, adică acele hotărâri prin
care s-a rezolvat raportul juridic de drept substanțial,
pronunțându-se o soluție de condamnare sau achitare ori de
încetare a procesului penal.
În acest sens, este de observat că prin art. 394 alin. 2 din
Codul de procedură penală se limitează invocarea primului caz
de revizuire numai la situația când „pe baza faptelor sau
împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de
achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare”.
Tot astfel, prin art. 394 alin. 3 din Codul de procedură penală,
făcându-se referire la următoarele două cazuri, se prevede că
acestea „constituie motive de revizuire, dacă au dus la darea
unei hotărâri nelegale sau netemeinice”.
În fine, pentru cazul „când două sau mai multe hotărâri
judecătorești definitive nu se pot concilia”, s-a prevăzut, în
art. 394 alin. 4 din Codul de procedură penală, că „toate
hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii”.
Din aceste reglementări de ansamblu ale cazurilor de
revizuire și ale condițiilor pe care fiecare dintre acestea trebuie
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penală, respectiv prin condamnarea, achitarea inculpatului sau
încetarea procesului penal.
Pe de altă parte, cât timp prin lege nu este reglementată
posibilitatea extinderii exercitării căii extraordinare de atac a
revizuirii și împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în
soluționarea plângerilor formulate în temeiul art. 2781 din Codul
de procedură penală, o atare cale de atac nu este admisibilă,
întrucât în situația contrară s-ar contraveni principiului instituit
prin art. 129 din Constituția României, potrivit căruia „împotriva
hotărârilor judecătorești, părțile [] pot exercita căile de atac,
în condițiile legii”.

să le îndeplinească pentru a constitui motive de revizuire a unei
hotărâri judecătorești definitive rezultă, deci, că hotărârile
judecătorești prin care nu se rezolvă fondul cauzei nu pot fi
supuse revizuirii.
Or, în raport cu soluțiile ce pot fi pronunțate în temeiul
art. 2781 alin. 8 lit. a) și b) din Codul de procedură penală de
către judecătorul care examinează plângerea împotriva
rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în
judecată, nu se poate considera că într-o astfel de etapă
procesuală s-ar rezolva fondul cauzei, deoarece niciuna dintre
aceste soluții nu implică stabilirea existenței faptei și a vinovăției
în accepțiunea prevederilor art. 345 din Codul de procedură

În consecință, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, și al art. 4142 din
Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii și a se stabili că este inadmisibilă cererea de revizuire
a unei hotărâri judecătorești definitive, pronunțată în aplicarea dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) și b) din Codul de procedură
penală.
PENTRU ACESTE MOTIVE
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Admit recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Stabilesc că cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătorești definitive, pronunțată în temeiul art. 2781
alin. 8 lit. a) și b) din Codul de procedură penală, este inadmisibilă.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 martie 2007.
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Dosar nr. 36/2006
Sub președinția domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 37 lit. b), în concurs cu
cele ale art. 37 lit. a) din Codul penal, atunci când prima condamnare a fost avută în vedere ca prim termen al recidivei
postexecutorii în cauza care atrage aplicarea art. 37 lit. a) din același cod.
Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți 91 de
judecători din totalul de 116 în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Nicoleta
Eucarie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în
interesul legii, cerând să se decidă în sensul că, în cazul săvârșirii de către o persoană a unei infracțiuni după condamnarea ei
definitivă la mai multe pedepse, dintre care unele au fost executate, iar pentru altele durata pedepsei nu s-a împlinit, trebuie să se
rețină starea de recidivă atât în forma prevăzută în art. 37 lit. a), cât și în aceea prevăzută în art. 37 lit. b) din Codul penal.
S E C Ț I I L E U N I T E,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată
următoarele:
În practica instanțelor judecătorești s-a ivit diversitate de
opinii cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 37 lit. b), alături de
art. 37 lit. a) din Codul penal, atunci când prima condamnare a
fost avută în vedere anterior, ca prim termen al recidivei
postexecutorii, în cauza care atrage aplicarea art. 37 lit. a) din
același cod.

Astfel, unele instanțe au considerat că, în situația în care,
după executarea integrală a unei pedepse privative de libertate,
făptuitorul a comis o nouă infracțiune, pentru care s-a pronunțat
o condamnare cu reținerea stării de recidivă postexecutorie, iar
în timpul executării celei de-a doua pedepse a săvârșit o a treia
faptă penală, ce întrunește și condițiile cerute de art. 37 lit. b) din
Codul penal, se reține o singură formă de recidivă în varianta
postcondamnatorie, în raport cu ultima condamnare.
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postcondamnatorii, cu consecințele specifice ce decurg pentru
agravarea pedepsei.
În această situație este de observat că, în afară de textul
art. 37 alin. 1 lit. c) din Codul penal, care prevede recidiva
determinată de săvârșirea faptei după condamnarea la cel puțin
3 pedepse cu închisoare până la 6 luni, prin niciun alt text de
lege nu s-a reglementat vreo modalitate specifică de recidivă
condiționată de existența mai multor condamnări anterioare sau
de comiterea mai multor infracțiuni subsecvente, ca elemente
intrând în structura aceleiași recidive unice.
Așa fiind, în toate cazurile de recidivă, având unul dintre cei
2 termeni multiplu, cât timp nu li s-a dat o reglementare
asemănătoare celei din art. 37 lit. c) din Codul penal, trebuie să
se rețină existența pluralității de recidive, cu consecința aplicării
separate a dispozițiilor referitoare la sancționarea recidivei
postcondamnatorii și a celei postexecutorii.
De asemenea, atunci când o persoană condamnată succesiv
la două pedepse, dintre care cea dintâi întrunește condițiile
pentru primul termen al recidivei postexecutorii, iar a doua le
întrunește pe cele ale recidivei postcondamnatorii, vor trebui
reținute ambele forme de recidivă, în măsura în care sunt
îndeplinite cerințele înscrise în art. 37 din Codul penal și nu sunt
aplicabile dispozițiile art. 38 din același cod.
Un atare procedeu se impune, neputându-se considera că
ar constitui o modalitate de sancționare de două ori pentru
aceeași faptă, deoarece dacă nu s-ar putea reține pentru ultima
infracțiune și starea de recidivă postexecutorie, determinată de
împrejurarea că prima pedeapsă era executată în momentul
săvârșirii faptei în condițiile recidivei postcondamnatorii,
existentă datorită celei de a doua condamnări definitive,
intermediare, s-ar crea infractorului o situație incontestabil mai
ușoară decât aceea pe care ar fi avut-o dacă nu ar fi săvârșit și
infracțiunea ce a atras starea de recidivă postcondamnatorie.
Ca urmare, în ipoteza în care fapta din urmă a fost săvârșită
în condițiile care întrunesc cerințele specifice ambelor forme de
recidivă, sunt aplicabile mai întâi dispozițiile referitoare la
recidiva postexecutorie, după care trebuie să se procedeze la
aplicarea dispozițiilor privind recidiva postcondamnatorie.
Rezultă, deci, că dacă inculpatul, după ce a executat o
pedeapsă cu închisoare mai mare de 6 luni sau a beneficiat de
grațiere pentru o astfel de pedeapsă, a fost condamnat pentru
săvârșirea altei infracțiuni și în timpul executării pedepsei a
comis din nou o infracțiune, va exista atât starea de recidivă
postexecutorie, prevăzută în art. 37 lit. b) din Codul penal, în
raport cu prima infracțiune, cât și starea de recidivă
postcondamnatorie, prevăzută în art. 37 lit. a) din Codul penal,
în raport cu cea de-a doua infracțiune.
În asemenea caz, condamnând pe inculpat pentru ultima
infracțiune, comisă atât în stare de recidivă postexecutorie, cât
și în stare de recidivă postcondamnatorie, instanța trebuie să
contopească pedeapsa stabilită pentru această din urmă
infracțiune cu pedeapsa sau fracțiunea din pedeapsa anterioară
pe care el o mai avea de executat în momentul săvârșirii celei
din urmă infracțiuni.
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S-a motivat că o hotărâre definitivă de condamnare,
constituind primul termen al recidivei în raport cu una sau mai
multe infracțiuni săvârșite ulterior, nu mai poate avea aceeași
semnificație în raport cu fapta sau faptele săvârșite după
pronunțarea celei de-a doua ori a treia condamnări, întrucât
după acel moment ce impune reținerea stării de recidivă
postexecutorie,
cu
tratament
sancționator
specific,
condamnarea anterioară își epuizează caracterul de primtermen al recidivei, care este preluat de condamnarea ulterioară.
S-a considerat, în acest sens, că atât timp cât prin ultima
hotărâre s-au determinat sfera și natura pluralității infracționale,
cu aplicarea unei pedepse ce reflectă gravitatea faptelor și
gradul de pericol social al inculpatului, ca urmare a evaluării
periculozității sociale concrete reieșind din întregul ansamblu
infracțional, reținerea din nou a recidivei postexecutorii, alături
de recidiva postcondamnatorie, ar fi nu numai excesivă, de
natură să genereze o dublă agravare a pedepsei, dar și
artificială, datorită admiterii unei corelații nejustificate între ultima
faptă săvârșită și prima condamnare.
Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că, într-un asemenea
caz, specific situației de plurirecidivă, respectiv, recidivei
progresive, care presupune agravarea pedepsei cu fiecare nouă
recidivă, trebuie să se rețină că ultima infracțiune a fost comisă
atât în stare de recidivă postexecutorie, în raport cu prima
pedeapsă executată, cât și în stare de recidivă
postcondamnatorie față de cea de-a doua condamnare,
neexecutată încă.
Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect
dispozițiile legii.
Spre deosebire de concursul de infracțiuni, care există fie
atunci „când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de
aceeași persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru
vreuna dintre ele”, fie chiar și în cazul „când o acțiune sau
inacțiune, săvârșită de aceeași persoană, datorită împrejurărilor
în care a avut loc și urmărilor pe care le-a produs, întrunește
elementele mai multor infracțiuni”, recidiva constă în săvârșirea
cu intenție de către aceeași persoană a unei noi infracțiuni, după
rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la
pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni și, respectiv, după
executarea unei pedepse cu închisoare mai mare de 6 luni sau
după grațierea acesteia, după împlinirea termenului de
prescripție a executării pedepsei, ori după condamnarea la cel
puțin 3 pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după
executarea, grațierea acestora ori prescrierea executării lor.
În acest context, în cazul concursului de infracțiuni săvârșit
în stare de recidivă postexecutorie au prioritate de aplicare
dispozițiile ce privesc recidiva, stabilindu-se pedeapsa pentru
fiecare infracțiune în parte, potrivit reglementării, după care
devin incidente dispozițiile referitoare la sancționarea
concursului de infracțiuni.
Ca urmare, în situația în care, dintre infracțiunile succesive
ulterioare, aflate în stare de recidivă postexecutorie, unele sunt
săvârșite și în condițiile stării de recidivă postcondamnatorie
prevăzute de art. 37 lit. a) din Codul penal, se impune ca pentru
aceste infracțiuni să se rețină și existența recidivei
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În consecință, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum și al
art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii și a se stabili că în cazul săvârșirii unei
noi infracțiuni de către o persoană condamnată definitiv la mai multe pedepse, dintre care unele au fost executate, iar pentru altele
durata pedepsei nu s-a împlinit, trebuie să se rețină că acea infracțiune a fost săvârșită atât în condițiile stării de recidivă
postcondamnatorie, cât și în cele ale stării de recidivă postexecutorie, ceea ce atrage aplicarea concomitentă a dispozițiilor art. 37
lit. a) și b) din Codul penal.
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PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii
D E C I D:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Stabilesc că în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni de către o persoană condamnată definitiv la mai multe pedepse, dintre
care unele au fost executate, iar pentru altele durata pedepsei nu s-a împlinit, trebuie să se rețină că acea infracțiune a fost
săvârșită atât în condițiile stării de recidivă postcondamnatorie, cât și în cele ale stării de recidivă postexecutorie, ceea ce atrage
aplicarea concomitentă a dispozițiilor art. 37 lit. a) și b) din Codul penal.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 martie 2007.
PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,
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CIRCULARĂ
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei și în euro începând cu perioada de aplicare
24 iunie — 23 iulie 2008
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În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a
României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României
nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,
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Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României h o t ă r ă ș t e:
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Începând cu perioada de aplicare 24 iunie — 23 iulie 2008, rata dobânzii
plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 3,35% pe an, iar rata
dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 1,65% pe an.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 10 iulie 2008.
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