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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de 

rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania si Banca 

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la New York, 
la 23 septembrie 2019, amendat si actualizat prin Scrisoarea de 

amendament semnata intre Romania si Banca Internationala pentru 

Reconstructie si Dezvoltare, la Bucuresti, la 31 iulie 2020 si la 26 august 

2020

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Se ratifica Acordul de imprumut (Program pe baza de 

rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania si Banca 

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 500 milioane 

euro, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat si actualizat prin 

Scrisoarea de amendament semnata intre Romania si Banca Internationala 

pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Bucuresti, la 31 iulie 2020 si la 
26 august 2020, denumit in continuare Acord de imprumut.

Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor Acordului de imprumut se va 

realiza de Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Oficiul National pentru 

Achizitii Centralizate, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de 

Sanatate, potrivit atributiilor si competentelor specifice.
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(2) Ministerul Sanatatii va fi responsabil pentru implementarea, 
monitorizarea si evaluarea generala a Programului prevazut la art. 1, fiind 

desemnat coordonator al acestuia.
(3) Coordonarea Programului se realizeaza de Ministerul Sanatatii, 

astfel cum este prevazut la alin. (2), prin intermediul unui compartiment 
constituit in cadrul Unitatii de Management a Proiectului Bancii Mondiale, 
existenta in structura acestuia.

(4) Pe parcursul implementarii Programului si cu acordul prealabil 
al Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si al Ministerului 

Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii poate transfera compartimentul 

prevazut la alin. (3), in cadrul unei alte directii din structura sa si/sau poate 

modifica modul de organizare al acestuia.
(5) Ministerul Finantelor Publice va incheia cu Ministerul Sanatatii, 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Oficiul National pentru Achizitii 

Centralizate un Acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si 
obligatiile partilor in aplicarea prevederilor Acordului de imprumut, inclusiv 

in implementarea Programului prevazut la art. 1.

Art. 3. - Cheltuielile cu activitatile tehnice legate de implementarea 

Programului prevazut la art. 1, inclusiv cele privind coordonarea, auditul si 
verificarea indeplinirii indicatorilor de rezultat care stau la baza tragerilor, la 

care se face referire in Acordul de imprumut, vor fi fmantate in functie de 

natura si destinatia acestora, de catre institutiile prevazute la art. 2 din fonduri 
externe nerambursabile, sume alocate de la bugetul de stat, precum si din alte 

surse legal constituite, dupa caz.

Art. 4. - Sumele trase din imprumut si virate in contul de valuta 

deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Banca Nationala a 

Romaniei se utilizeaza pe masura necesitatilor de fmantare a deficitului 

bugetului de stat si refmantarii datoriei publice, guvemamentale, in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Plata serviciului datoriei publice aferent imprumutului, 
respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobanzilor, a comisioanelor si a 

altor costuri aferente imprumutului se asigura conform legislatiei in vigoare
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privind datoria publica, prin mecanismul aferent fmantarilor rambursabile 

contractate de Guvernul Romaniei, prin Ministeml Finantelor Publice, in 

vederea finantarii deficitului bugetului de stat si reflnantarii datoriei publice 

guvernamentale.

Art 6. - (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministeml 

Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Sanatatii, sa convina cu 

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare amendamente la 

continutul Acordului de imprumut care nu sunt de natura sa majoreze 

obligatiile fmanciare asumate de Romania fata de Banca Internationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare,

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aproba prin 

hotarare a Guvernului.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in sedinta din 6 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 16 

alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
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