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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 28.09.2010 
                                                      Nr.23/53/2010 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

rambursarea ratelor de capital pentru o cotă – parte din creditul acordat de 

Guvernul SUA în baza programului CCC – Legea publică nr.480/1992, precum 

şi a altor costuri externe aferente acestei cote – părţi, transmis cu adresa 

nr.P.L.x. 53 din 16 martie 2010. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 28.09.2010 
                                                      Nr.23/53/2010 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o 

cotă – parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului 
CCC – Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe 

aferente acestei cote – părţi 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege privind rambursarea ratelor 
de capital pentru o cotă – parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza 
programului CCC – Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri 
externe aferente acestei cote – părţi, transmis cu adresa nr.P.L.x. 53 din 16 
martie 2010, înregistrat la comisie sub nr.23/53 din 17 martie 2010. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1043/18.09.2009, avizează 
favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 
  Senatul, în  şedinţa din 24 februarie 2010, a respins proiectul de 
lege. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, cu avizele nr.22/103/31.03.2010, respectiv nr.P.L.x. 
53/2010/13.04.2010,  au avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rambursarea ratelor 
de capital pentru o cotă – parte aferentă anilor 2006 – 20022, în valoare de 
5.417.851.86 USD, din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului 
CCC – Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente 
acestei cote – părţi. 
  Pentru realizarea importului de bumbac fibră, au fost desemnaţi, 
prin licitaţie publică, cinci operatori economici specializaţi în operaţiuni de 
comerţ exterior. Importatorii de bumbac mandataţi au plătit dobânzile la credite 
până în 1998, inclusiv, după care odată cu scadenţa primelor rate la credit au 
încetat plăţile, motivând că întreprinderile cărora le-au vândut bumbac nu au 
plătit contravaloarea acestuia. 
  Pentru a nu deteriora relaţiile comerciale cu SUA, Parlamentul 
României a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.238/2000, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.588/2001, Legea nr.438/2004 şi Legea nr.125/2006, 
prin care a fost reglementată rambursarea ratelor de capital pentru cota-parte din 
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credit pe perioada 1998 – 2005, precum şi achitarea dobânzilor şi a altor costuri 
externe aferente acestei cote părţi. 

Pentru cotele – părţi aferente anilor 2006 şi 2007, respectiv 2008, 
au fost iniţiate două proiecte de lege cu acest obiect, proiecte care nu s-au 
materializat prin finalizarea procedurii legislative. Primul proiect a fost respins 
la data de 18.03.2008 de Camera Deputaţilor. Cel de al doilea a fost clasat, 
conform art.63 alin.(5) din Constituţia României, republicată, deoarece nu a fost 
înscris pe ordinea de zi a primei Camere sesizate până la sfârşitul legislaturii 
precedente. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul 
de lege în şedinţele din 2 iunie şi 28 septembrie 2010 şi au hotărât, în 
unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului 
de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă – parte din 
creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC – Legea publică 
nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote – părţi, din 
următoarele considerente: 
  - problema plăţii sumelor către Guvernul SUA poate fi rezolvată 
printr-o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, aşa cum a fost în anul 2000 când a 
fost dată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.238/2000 aprobată cu modificări 
prin Legea nr.588/20001; 

- în proiectul de Lege nu sunt prevăzute penalităţile de întârziere, 
sume care nu ar mai putea fi recuperate, ceea ce face proiectul incomplet. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: doamna Voicu Mariana şi 
domnul Mirciu Vasile. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi din totalul de 
26 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege Camera 
Deputaţilor. 

 
 
 

                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                            Mircea Marin 
   
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 


		2010-10-04T09:43:09+0300
	Simona V. Tarzioru




