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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE  
pentru acordarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut 
din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, pentru 
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în scopul constituirii sumelor 

necesare alimentării Fondului de Dezvoltare și Investiții 
 

 
 

 În  temeiul  prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, 
aleart. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2019 pentru aprobarea 
plafoanelor  unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 şi 
aleart. 3 alin (1) pct. 25 şi 29 din  Ordonanţa  Guvernului nr. 22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de  Strategie şi Prognoză, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. - (1) Se aprobă acordarea de către Ministerul Finanţelor Publice a 
unui împrumut în sumă de 300 milioane lei din disponibilităţile contului curent 
general al trezoreriei statului, pentru Comisia Naţională de Strategie şi 
Prognoză, în scopul constituirii sumelor necesare funcţionării Fondului de 
Dezvoltare și Investiții. 

 (2) Împrumutul se acordă pe o perioadă  de 5 ani, cu o rată a dobânzii de 
1% pe an. 

Art.2. - Suma prevăzută la art.1 se virează de către Ministerul Finanţelor 
Publice în contul 50.28.01 "Disponibil al Fondului de Dezvoltare şi Investiţii", 
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deschis la Trezoreria statului sector 1 pe numele Comisiei Naţionale de Strategie 
şi Prognoză. 

Art.3. - (1) Rambursarea împrumutului se efectuează integral de Comisia 
Naţională de Strategie şi Prognoză la finele perioadei menţionate la art.1 
alin.(2), din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză. 

(2) Dobânda se calculează pe fiecare an calendaristic, la soldul 
împrumutului, începând cu data tragerii, prin aplicarea ratei menţionate la art.1, 
alin.(2). Dobânda astfel calculată se plăteşte de Comisia Naţională de Strategie 
şi Prognoză, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoza, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data comunicării acesteia de către Ministerul Finanţelor Publice. 

 Art.4. - Pentru neplata la termen a împrumutului se calculează o dobândă, 
pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174, alin. (5) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. 

 Art.5. - Ministerul Finanţelor Publice încheie o convenţie cu  Comisia 
Naţională de Strategie şi Prognoză în care vor fi precizate drepturile şi 
obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de derulare ale împrumutului acordat. 
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