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L E G E

pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre
România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin schimb de scrisori

între Bucureşti şi Washington prin Scrisoarea din 17 octombrie 2001 a
Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României şi răspunsul
din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional, cu modificările şi

completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici
economice şi financiare şi prin Memorandumul tehnic de înţelegere

suplimentar, convenite la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea părţii
române din 3 octombrie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al

Fondului Monetar Internaţional din 15 octombrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art.1.- Se ratifică amendamentele aduse la Aranjamentul stand-by dintre
România şi Fondul Monetar Internaţional, prin schimb de scrisori între Bucureşti şi
Washington convenit prin Scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului
Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie
2001 al Fondului Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,
prin Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare şi prin
Memorandumul tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi la
Washington, prin Scrisoarea părţii române din 3 octombrie 2003 şi Decizia
Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 15
octombrie 2003.

Art.2.- Echivalentul în lei al sumei rămase de 110,2 milioane DST se
asigură de Banca Naţională a României şi se virează, după primirea tranşei de



2
credit, în contul Fondului Monetar Internaţional, deschis la Banca Naţională a
României.

Art.3.- Rambursarea creditului prevăzut la art.2, plata dobânzilor şi a
comisioanelor aferente, precum şi diferenţele în lei rezultate din regularizări se
suportă de către Banca Naţională a României.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16
decembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Valer Dorneanu

Această    lege   a   fost    adoptată  de  Senat   în   şedinţa din   5 februarie
2004,  cu     respectarea   prevederilor   articolului 76 alineatul (2) din Constituţia
României, republicată.

p.PREŞEDINTELE SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă
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