
M
Parlamentul Romaniei 

Senat

Nr. XXXIl/ 436/19.10.2020Comisia pentru sanatate publica

AVIZ

la

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultate 
in sectoral sanitar din Romania) fntre Romania $i Banca International^ pentru 

Reconstructie §i Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat ji 
actualizat prin .Scrisoarea de amendament semnata intre Romania $i Banca internationala 

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

Comisia pentru sanatate publica, prin adresa nr. L626/2020 din data de 12.10.2020, a fost 
sesizata in vederea intocmirii avizului, cu Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de 
imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania 51 
Banca Internationala pentru Reconstructie §i Dezvoltare, semnat la New York, la 23 
septembrie 2019, amendat ji actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre 
Romania ji Banca Interna(ionala pentru Reconstructie §i Dezvoltare, la Bucurejti, la 31 iulie 
2020 §i la 26 august 2020 ( L626/2020), initiator: Guvernul Romaniei, adoptat de Camera 
Deputatilor.

In conformitate cu prevederile articolului 133^ din Regulamentul Senatului, dezbaterile au 
avut loc prin mijloace electronice, in .sedinta comisiei din data de 19.10.2020.

in urma dezbaterilor, Comisia pentru sanatate publica a analizat proiectul de lege fi a 
hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte aviz favorabil in forma adoptata de Camera 
Deputafilor,

Prejedinte, Secretar,

fenator LaszidAttila senatorjoVMjtFlorln Orjian

Domnuiui senator Cristian - Sorin Dumitrescu 
Pre§edintele Comisiei pentru politica externa

tutocrait ccons.p3rlam. Cristina Sirbu
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AVIZ

la

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultate 
in sectoral sanitar din Romania) intre Romania $i Banca lnterna(ionala pentru 

Reconstruc)ie Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat $i 
actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre Romania $i Banca Internajionala 

pentru Reconstruc(:ie $i Dezvoltare, la Bucure$ti, la 31 iulie 2020 la 26 august 2020

Comisia penti u sanatate publica, prin adresa nr. L626/2020 din data de 12.10.2020, a fost 
sesizata in vederea intocmirii avizului, cu Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de 
imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania $i 
Banca lnterna(;ionalli pentru Reconstruc);ie §i Dezvoltare, semnat la New York, la 23 
septembrie 2019, amendat actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre 
Romania ji Banca lnterna(ionala pentru Reconstrucjie Dezvoltare. la Bucurejti, la 31 iulie 
2020 §i la 26 august 2020 ( L626/2020), inilnator: Guvemul Rom^iei, adoptat de Camera 
Deputatilor.

In conformitate cu prevederile articolului 133* din Regulamentul Senatului, dezbaterile au 
avut loc prin mijloace electronice, in sedinta comisiei din data de 19.10.2020.

In urma dezbaterilor, Comisia pentru sanatate publica a analizat proiectul de lege fi a 
hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte aviz favorabil in forma adoptata de Camera 
Deputatilor.

Prejedinte, Secretar,

/ -

nator LaszloAttila •^p^i^^rin Or(ansenator

Domnului senator Viorel I. Arca§
Presedintele Comisiei pentru buget,finante,activitate bancara ^i pia)a de capital

Intocmit ccons.parlaoi. Cristina Sirbu

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle




