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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 22.09.2020  
Nr. 4c-2/917 

 
PLx 549/2020 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar 
din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin 
Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare la București la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020, trimis 
cu adresa nr. PLx.549/2020 din 14 septembrie 2020, Camera Deputaților fiind prima 
Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 

 

 

 

simina.mocanu
Original
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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanțe și Bănci 

 București, 22.09.2020 
Nr. 4c-2/917 

 
PLx 549/2020 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut  
(Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între  
România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 

semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin 
Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București  
la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx.549/2020 din 14 septembrie 2020, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 
septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată 
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 
București la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează creșterea acoperirii asistenței 
medicale primare pentru comunitățile vul nerabile,  îmbunătățirea eficienței 
cheltuielilor de sănătate și implementarea unor serii de reforme în vederea 
consolidării sistemului de sănătate și întăririi capacității autorităților de a răspunde 
la situațiile de urgență cauzate de pandemia COVID-19. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat 
proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința online , din data de 22 septembrie 
2020.     



3 

 

La lucrările Comisiei online, și-au înregistrat prezența un număr de 25 
deputați, din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea online a proiectului de Lege a participat, în calitate de 
invitat, doamna Cucu Boni Florinela, director general în Ministerul Finanţelor 
Publice. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între 
România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New 
York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament 
semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 
București la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020, cu un amendament admis 
prezentat în Anexă. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Andrei Pop 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Consilier, 
               Simina Alexandra Mocanu 
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ANEXĂ 
 

Amendamente propuse 
 
 
Nr. 
crt. Forma inițiatorului Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor propuse 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Program pe bază de rezultate în sectorul 

sanitar din România) între România și 
Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 
New York, la 23 septembrie 2019, 

amendat și actualizat prin Scrisoarea de 
amendament semnată între România și 

Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare Ia București 

la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020 

Nemodificat  

2.  Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut 
(Program pe bază de rezultate în sectorul 
sanitar din România) între România și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, în valoare de 500 milioane euro, 
semnat la New York, la 23 septembrie 2019, 
amendat și actualizat prin Scrisoarea de 
amendament semnată între România și 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare la București la 31 iulie 2020 și la 
26 august 2020, denumit în continuare Acord 
de împrumut. 
 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Forma inițiatorului Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor propuse 

3.  Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor 
Acordului de împrumut se va realiza de 
Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv 
Oficiul National pentru Achiziții 
Centralizate, Ministerul Sănătății și Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, potrivit 
atribuțiilor și competențelor specifice. 

Nemodificat  

 (2) Ministerul Sănătății va fi responsabil 
pentru implementarea, monitorizarea și 
evaluarea generală a Programului prevăzut la 
art.l, fiind desemnat coordonator al acestuia. 

  

 (3) Coordonarea Programului se realizează 
de Ministerul Sănătății, astfel cum este 
prevăzut la alin.(2), prin intermediul unui 
compartiment constituit în cadrul Unității de 
Management a Proiectului Băncii Mondiale, 
existentă în structura acestuia. 

  

 (4) Pe parcursul implementării Programului 
și cu acordul prealabil al Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare și al Ministerului Finanțelor 
Publice, Ministerul Sănătății poate transfera 
compartimentul prevăzut la alin.(3), în 
cadrul unei alte direcții din structura sa și/sau 
poate modifica modul de organizare al 
acestuia. 

  

 (5) Ministerul Finanțelor Publice va încheia 
cu Ministerul Sănătății, Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate și Oficiul National 
pentru Achiziții Centralizate un Acord 
subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și 
obligațiile părților în aplicarea prevederilor 
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Nr. 
crt. Forma inițiatorului Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor propuse 

Acordului de împrumut, inclusiv în 
implementarea Programului prevăzut la art.l. 

4.  Art. 3. - Cheltuielile cu activitățile tehnice 
legate de implementarea Programului 
prevăzut la art. 1, inclusiv cele privind 
coordonarea, auditul și verificarea 
îndeplinirii indicatorilor de rezultat care stau 
la baza tragerilor, la care se face referire în 
Acordul de împrumut, vor fi finanțate în 
funcție de natura și destinația acestora, de 
către instituțiile prevăzute la art.2 din fonduri 
externe nerambursabile, sume alocate de la 
bugetul de stat, precum și din alte surse legal 
constituite, după caz. 

Nemodificat  

5.  Art. 4. - Sumele trase din împrumut și virate 
în contul de valută deschis pe numele 
Ministerului Finanțelor Publice la Banca 
Națională a României se utilizează pe 
măsura necesităților de finanțare a deficitului 
bugetului de stat și refinanțării datoriei 

publice, guvernamentale, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Nemodificat  

6.  Art. 5. - Plata serviciului datoriei publice 
aferent împrumutului, respectiv rambursarea 
capitalului, achitarea dobânzilor, a 
comisioanelor și a altor costuri aferente 
împrumutului se asigură conform legislației 
în vigoare privind datoria publică, prin 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Forma inițiatorului Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor propuse 

mecanismul aferent finanțărilor rambursabile 
contractate de Guvernul României, prin 
Ministerul Finanțelor Publice, în vederea 
finanțării deficitului bugetului de stat și 
refinanțării datoriei publice guvernamentale. 

7.  Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul 
României ca, prin Ministerul Finanțelor 
Publice, să convină cu Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
amendamente la conținutul Acordului de 
împrumut care nu sunt de natură să majoreze 
obligațiile financiare asumate de România 
față de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare. 

Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin 
Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea 
Ministerului Sănătății , să convină cu Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
amendamente la conținutul Acordului de împrumut care 
nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare 
asumate de România față de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare. 
 
Autori: membrii Comisiei pentru sănătate 
 
 

Ministerul Sănătății este coordonator și 
beneficiar al Programului prevăzut la art. 1 

 (2) Amendamentele convenite potrivit alin. 
(1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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