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Bucureşti, 16 martie 2017

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 14-16 martie 2017
In perioada 14-16 martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările
cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 14 martie, ora 12.30
¾ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 153/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernulu
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
PLx 154/2017 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea
împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea
economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016
La primul punct al ordinii de zi, proiectul de Lege se referă la Programul naţional de
dezvoltare locală prin intermediul căruia a fost instituit un program naţional de investiţii în
infrastructura locală, prin reunirea mai multor programe realizate prin instituţii diferite.
Programul comasează toate obiectivele de investiţii care vizează infrastructura locală,
asigurând o strategie integrată şi unitară de dezvoltare a României, respectând totodată şi
obligaţiile asumate de România faţă de Uniunea Europeană şi instituţiile financiare
internaţionale.
Programul este compus din următoarele subprograme:
- “Modernizarea satului românesc”
- Regenerarea urbană a muncipiilor şi oraşelor”
- Infrastructură la nivel judeţean.
Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de
autorităţile administraţiei publice locale.
Intervenţia legislativă de urgenţă se impune pentru modificarea şi completarea actului
normativ prin care este reglementată realizarea investiţiilor publice în infrastructura locală,
respectiv a OUG 28/2013, în sensul modificării şi completării anumitor domenii eligibile astfel
încât beneficiarii programului să poată promova acele obiective de investiţii care permit
asigurarea, în cel mai scurt timp, a unor servicii esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în
toate localităţile din România.
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In urma prezentării, proiectul de Lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, şi
2 voturi împotrivă, de către membrii Comisiei pentru politică externă.
La punctul doi al ordinii de zi, proiectul de Lege se referă la Acordul de împrumut dintre
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), aferent celui deal doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi
creşterea economică, în valoare de 500 milioane euro, care va fi utilizat pe măsura
necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.
Împrumutul este acordat pe o perioadă de 20 de ani, la o dobândă egală cu EURIBOR la 6
luni plus marja fixă a băncii (1,5%), plătibilă semianual, la 15 aprilie şi 15 octombrie şi se va
va rambursa într-o singură tranşă, respectiv pe data de 15 octombrie 2036.
In urma prezentării, proiectul de Lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, de
către membrii Comisiei pentru politică externă.
În zilele de 15 şi 16 martie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu
individual asupra iniţiativelor cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii ulterioare,
precum şi asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe.
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