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AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în scopul refinanţării 
împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004, cu care comisia noastră a 
fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 569 din 4 noiembrie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de 
Trezoreria Statului în anul 2004 

 
 
Cu adresa nr.PL.x. 569 din 4 noiembrie 2009, Biroul Permanent conform 

art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare 
şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în scopul 
refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
               Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  acordarea unui 
împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
S.A., în valoare de 199.916.006,58 lei din veniturile  din privatizare înregistrate în 
contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru refinanţarea împrumutului 
acordat din Trezoreria Statului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1508/2004, în 
vederea acoperirii deficitului companiei pe anul 2003. 
               Împrumutul era acordat pe o perioadă de 5 ani, cu rambursarea la scadenţă 
şi plata anuală a dobânzilor începând cu luna septembrie 2007, cu o rată lunară a 
dobânzii egală cu nivelul dobânzii acordate de Trezoreria Statului. Rambursarea 
împrumutului este prevăzută într-o singură tranşă în luna septembrie 2009. 
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Menţionăm că, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A. a virat la termenele stabilite dobânzile aferente împrumutului acordat 
din contul curent general al Trezoreriei Statului. 

Rambursarea împrumutului se efectuează începând cu luna decembrie 2011, în 
patru tranşe semestriale egale, iar dobânda se plăteşte trimestrial începând cu luna 
decembrie 2009 şi se va calcula prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului. 

Neadoptarea proiectului de Ordonanţă a Guvernului conduce la imposibilitatea 
achitării împrumutului care ar însemna executarea silită a obligaţiilor de plată şi 
blocarea conturilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A., companie de interes strategic naţional, care astfel nu îşi va mai realiza 
obligaţiile privind activităţile de interes public naţional în domeniul administrării 
drumurilor naţionale şi autostrăzilor, cu consecinţe deosebit de grave în asigurarea 
transportului rutier la nivel naţional. 

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

Constituţia României, republicată. 
 La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Ciobanu Ştefan, director 
general  la Ministerul Finanţelor Publice.  

La lucrările comisiei au participat 30 deputaţi, din totalul de 33 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi.  
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 2009. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 

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

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în scopul refinanţării 
împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004, în şedinţa din data de 15 
decembrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a unui raport în forma adoptată de Senat. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 

Consilier parlamentar: 
   Luminiţa Ghiorghiu     
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