EXPUNERE DE MOTIVE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări
rambursabile de către Municipiul Bucureşti
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

Dezvoltarea Municipiului Bucureşti este unul dintre principalele
obiective ale administraţiei publice locale.

În anul 2005, Guvernul României, înţelegând importanţa accesării de
către municipiul Bucureşti a finanţărilor necesare dezvoltării acestuia,
de pe piaţa financiar-bancară europeană şi internaţională, a adoptat
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005, prin care titlurile de
valoare denominate în euro, emise de municipiu în anul 2005, nu intră
sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu
modificări şi completări, prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. Din preambulul acestui act normativ, reiese că
raţiunea pentru care a fost adoptat o reprezintă “necesitatea asigurării
condiţiilor pentru îmbunătăţirea capacităţii municipiului Bucureşti de
a atrage resurse pentru finanţarea unor proiecte fundamentale de
investiţii care să asigure modernizarea municipiului în conformitate
cu standardele europene, cu efecte în creşterea nivelului de trai şi de
confort al locuitorilor municipiului Bucureşti”. Ulterior, prin Legea
nr. 225/2005 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de
titluri de valoare denominate în euro.
Reglementarea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
44/2005 a reprezentat posibilitatea legală ca municipiul Bucureşti să
emită în cursul aceluiaşi an emisiunea de obligaţiuni în valoare de 500
mil. euro pentru investiţii publice de interes local, durata finanţării
fiind de 10 ani începând cu anul 2005. În lipsa acestui act normativ,
întrucât gradul de îndatorare al municipalităţii depăşea la scadenţa din
anul 2015 limita permisă de lege, municipiul Bucureşti nu mai avea
posibilitatea de a recurge la această formă de împrumut, urmând a fi
privat de o serie de investiţii în obiective de interes public local
general.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investiţiilor publice de interes local, municipalitatea a
utilizat mecanismele de finaţare atât rambursabilă cât şi
nerambursabilă.
În prezent, municipiul Bucureşti derulează 11 finanţări rambursabile în
calitate de împrumutat, subîmprumutat sau garant, după cum urmează:
1. 35 mil. euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) – Program
START (reabilitare şi modernizare sistem termoficare), contractat
în 1998 pe o perioadă de 20 de ani;
2. 9,76 mil. euro de la Banca de Dezvoltare a Comunităţii Europene
(BDCE) – Program START (reabilitare şi modernizare sistem
termoficare), contractat în 1999 pe o perioadă de 25 de ani;
3. 41,45 mil. euro de la BEI – Reabilitare infrastructură urbană,
contractat în 2000 pe o perioadă de 15 ani;
4. 112,2 mil. euro de la BEI – Reabilitare infrastructură şcolară,
contractat în 2003 pe o perioadă de 25 ani;
5. 25 mil. euro de la BEI – Reabilitare staţie ape uzate (Glina),
contractat în 2006 pe o perioadă de 25 de ani;
6. 10 mil. euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD) – Reabilitare staţie epurare ape uzate (Glina),
contractat în 2006 pe o perioadă de 14 ani;
7. 51, 5 mil. euro de la BERD, din care 25 mil. euro pentru
Program multisector: Reabilitare zonă istorică, management trafic,
îmbunătăţire capacitate atragere credite şi 26,5 mil. euro pentru
Îmbunătăţire sistem furnizare energie termică, contractat în 2003 pe
o perioadă de 12 ani;
8. 500 mil. euro – emisiune obligaţiuni pentru investiţii publice de
interes local, contractată în 2005 pe o perioadă de 10 ani;
9. 63 mil. euro de la BEI – Reabilitare transport urban A, contractat
în 2000 pe o perioadă de 20 de ani;
10. 6,34 mil. euro de la BEI – Reabilitare transport urban B,
contractat în 2000 pe o perioadă de 20 de ani;
11. 18,85 mil. euro de la BERD – Modernizare sistem alimentare cu
apă, contractat în 2000 pentru o perioadă de 16 ani.

În contextul actual, în care criza economico-financiară se manifestă
pregnant, devine evidentă necesitatea utilizării tuturor mecanismelor
de finanţare pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local
şi optimizarea serviciului datoriei publice locale, din perspectiva plăţii
de capital pentru emisiunea de euro-obligaţiuni in valoare de 500
milioane euro în anul 2015.
Gradul de îndatorare a bugetului propriu al municipiului Bucureşti,
estimat pentru anul 2013 şi pentru următorii ani, nu depăşeşte 9%,
exceptând anul 2015, anul rambursării obligaţiunilor municipale în
valoare de 500 mil. euro, când gradul de îndatorare depăşeşte limita
de 30%.

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că: “Unităţilor/Subdiviziunilor
administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau
garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale
reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau
garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale
împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul
respectiv , depaşesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor
proprii, prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a), diminuate cu veniturile din
valorificarea unor bunuri, pe ultimiii 3 ani anteriori anului în care se
solicită autorizarea finanţării rambursabile care urmează să fie
contractată şi/sau garantată.” (art. 63, alin. 4)
Municipiul Bucureşti, în prezent, se află în imposibilitatea de a
contracta noi credite până când nu se publică în Monitorul Oficial al
României actul normativ în baza căruia Municipiul Bucureşti se mai
poate îndatora.
2. Schimbări
preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune exceptarea rambursării
într-o singură tranşă anuală a obligaţiunilor în valoare de 500 mil.
euro, emise de municipiul Bucureşti în anul 2005, din totalul datoriilor
anuale aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate
de municipiu, în baza cărora se determină gradul de îndatorare a
bugetului local al municipului.
În aceste condiţii, municipiul Bucureşti va putea utiliza oricare dintre
instrumentele de datorie publică locală (împrumuturi, garanţii locale,
emisiuni de obligaţiuni, credite furnizor sau contracte de leasing
financiar) în vederea atragerii de fonduri necesare dezvoltării
oraşului.
În caz contrar, Municipiul Bucureşti nu va putea accesa nicio
finanţare rambursabilă, pe termen mediu sau lung, fapt ce va afecta
proiectele de investiţii ale municipalităţii şi dezvoltarea oraşului la
standardele unei capitale europene.

3. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a – Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
1.1. Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Proiectul de act normativ are impact asupra mediului de afaceri în
sensul realizării unor proiecte de investiţii prin intermediul cărora se
creează locuri de muncă.

3. Impactul social

Impactul social este major întrucât proiectele de investiţii, care
urmează a fi finanţate din finanţările rambursabile ce ar urma să fie
contractate de municipiul Bucureşti în condiţiile adoptării proiectului
de act normativ, contribuie la realizarea obiectivelor de interes
naţional, prin dezvoltarea infrastructurii urbane în toate componentele
sale – educaţională, socială, de sănătate, transport etc.
Beneficiarii finali ai acestor investiţii sunt toţi cetăţenii prin
îmbunătăţirea serviciilor oferite de administraţia publică din
Bucureşti.

4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Nu este cazul.

Secţiunea a -4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
-mii leiIndicatori
1
1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

Media pe 5 ani
6

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

7

sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;

a) Nu este cazul.

b) acte normative care urmează a fi b) Nu este cazul.
elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Nu este cazul.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor
cu care a avut loc consultarea, precum
şi a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul de
act normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative

4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750 / 2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente

La elaborarea proiectului de act normativ nu a fost
cazul să fie consultate organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare sau alte
organisme.
Nu este cazul.

Proiectul de act normativ nu necesită consultări cu
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale.
Precizăm faptul că, prin Hotărârea Consiliului
General
al
Municipiului
Bucureşti
nr.
117/30.06.2011 s-a solicitat Guvernului României,
prin Ministerul Administraţiei şi Internelor,
iniţierea unui proiect de act normativ privind
stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau
garantare de împrumuturi de către Municipiul
Bucureşti.
Prin HCGMB nr.149/30.082012 s-a aprobat
contractarea unei/unor finanţări rambursabile şi/sau
externe în valoare totală de 800 milioane Euro sau
echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în
valoare de până la 500 milioane euro şi contractarea
de noi credite.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Avizul Consiliului Legislativ
Avizul Consiliului Economic şi Social.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire
la necesitatea elaborării proiectului de
act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Nu este cazul.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este necesară înfiinţarea unor organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente.

Nu este cazul.

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de lege privind stabilirea
unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul
Bucureşti, pe care îl supunem Executivului spre aprobare.
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Nicolae Liviu DRAGNEA

DANIEL CHIŢOIU

AVIZĂM FAVORABIL:
MINISTRUL JUSTIŢIEI
ROBERT MARIUS CAZANCIUC

LEGE
privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări
rambursabile de către Municipiul Bucureşti
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC – În cazul împrumuturilor care urmează a fi contractate
şi/sau garantate de municipiul Bucureşti, în totalul datoriilor anuale, reprezentând
rate scadente de capital, dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate
şi/sau garantate de municipiul Bucureşti, la determinarea încadrării în limita
prevăzută la alin. (4) al art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, nu se iau în considerare
rambursările într-o singură tranşă anuală aferente titlurilor de valoare emise în anul
2005 de municipiul Bucureşti.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor
Valeriu Zgonea

Preşedintele Senatului
Crin Antonescu

