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Comisia pentru buget, finance, activitate 
bancara piafa de capital

Nr.XXn/586/19.10.2020

Comisia pentru politica externa

Nr. XXIV/228/ 20.10.2020

RAPORT COMUN
asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program 
pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania $i Banca 
Interna^ionala pentru Reconstrucfie $i Dezvoltare, semnat la New York, la 23 

septembrie 2019, amendat ^i actualizatprin Scrisoarea de amendament 
semnata intre Romania $i Banca Interna^ionala pentru Reconstruc^ie $i 

Dezvoltare, la Bucure$ti, la 31 iulie 2020 $i la 26 august 2020

L626/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia^a de capital ^i 
Comisia pentru munca, familie §i protecfie sociala, prin adresa nr. L626/2020, au fost 
sesizate de catre Biroul Permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului comun asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut 
(Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania ?i Banca 
Internaiionala pentru Reconstrucpie ^i Dezvoltare, semnat la New York, la 23 
septembrie 2019, amendat ^i actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre 
Romania ^i Banca Internapionald pentru Reconstrucpie ^i Dezvoltare, la Bucure^ti, la 31 
iulie 2020 la 26 august 2020, inifiat de Guvern.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea acordului de imprumut 
dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie §i Dezvoltare destinat 
programului pe baza de rezultate in sectorul sanitar (de tip PfoR), in valoare de 500 mil. 
EUR. Programul urmare§te cre^terea acoperirii asisten5:ei medicale primare pentru 
comunitajile vulnerabile, imbunatafirea eficientei cheltuielilor de sanatate §1 implementarea 
unor serii de reforme in vederea consolidarii sistemului de sanatate §i intaririi capacitatii 
autoritafilor de a raspunde la situapile de urgenja cauzate de pandemia COVID-19.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanfa de urgenja.
Comisia pentru sanatate publica a transmis un aviz favorabil.



In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au participat 
reprezentanj^ii Ministerului Finantelor Publice, care au susfinut adoptarea proiectului de 
lege in forma propusa de Guvernul Romaniei.

Dezbaterile au avut loc in §edinj:ele comisiilor- din 19.10.2020 5i 20.10.2020, 
desfa§urate separat, in prezenja majoritajii senatorilor. Membrii Comisiei pentru buget, 
finance, activitate bancara ^i pia^a de capital §i ai Comisiei pentru politica externa au analizat 
proiectul de lege in forma adoptata de Camera Deputatilor, avizele primite si punctele de 
vedere exprimate §i hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport comun de admitere 
cu un amendament admis, prin care se revine la forma iniliatorului. Amendamentul admis 
este cuprins in anexa la prezentul raport.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital si Comisia pentru 
politica externa supun spre dezbatere §i adoptare Plenului Senatului, raportul comun de 
admitere cu un amendament admis $i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeaza a Fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2] din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 din Constitufia Romaniei §i ale art.92 alin.(8) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este 
Camera decizionala.

PRE^EDINTE, PRE^EDINTE,

Senator Viorel ARCA^ Senator CristianzSorin DUMITRESCU

SECRETAR, SECRETAR,

Senator Romulus BULACU Senator Gabriel-Benifimin LES
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IAnexa la raportul nr. XXII/586/19.10.2020 
nr. XXIV/228/20.10.2020

AMENDAMENT ADMIS
la

Raportul comun asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultate in 
sectoral sanitar din Romania) intre Romania $i Banca Intema^ionala pentru Reconstruc^ie $i Dezvoltare, semnat la New York, 
la 23 septembrie 2019, amendat $i actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre Romania $i Banca Internafionala 

pentru Reconstrucfie ^i Dezvoltare, la Bucure^ti, la 31 iulie 2020 $i la 26 august 2020
L626/202P

Nr.crt. Forma Initiatorului Amendament admisForma Camerei 
Deputatilor

Motivatie

1 Alineatul (1) al art.6 se 
modifica $i va avea 
urmatorul cuprins:

Amendament adoptat de 
Comisia pentru buget, finance, 
activitate bancara §i piafa de 
capital si Comisia pentru 
politica externa cu majoritate 
de voturi.

Art. 6. - (1] Se autorizeaza 
Guvernul Romaniei ca, prin 
Ministerul Finantelor Publice, 
sa convina cu Banca 
Internafionala 
Reconstruc^ie si Dezvoltare 
amendamente la continutul 
Acordului de imprumut care 
nu sunt de natura sa majoreze 
obliga^iile financiare asumate 
de Romania faja de Banca 
Internationala 
Reconstructie si Dezvoltare.

Art. 6. - (1) Se autorizeaza 
Guvernul Romaniei ca, prin 
Ministerul Finantelor Publice, 
la propunerea Ministerului 
Sanatatii, sa convina cu 
Banca Internationala pentru 
Reconstrucfie Dezvoltare 
amendamente la confinutul 
Acordului de imprumut care 
nu sunt de natura sa majoreze 
obligatiile financiare asumate 
de Romania fata de Banca 
Internafionala 
Reconstructie §i Dezvoltare.

Art. 6. - (1) Se autorizeaza 
Guvernul Romaniei ca, prin 
Ministerul Finanfelor Publice, 
sa convina cu Banca 
Internationala 
Reconstructie si Dezvoltare 
amendamente la continutul 
Acordului de imprumut care 
nu sunt de natura sa majoreze 
obligatiile financiare asumate 
de Romania fafa de Banca 
Internationala 
Reconstructie si Dezvoltare.

Completarea adoptata de 
Camera Deputatilor ar fi 
limitativa, 
posibilitatea 
parti/institutii cu atribufii de 
implementare [CNAS, MFP, 
Oficiul National pentru 
Achizitii Centralizat) de a 
propune amendamente la 
acord pe parcursul derularii 
acestuia.
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restrangand
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