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de Urgen|a fa$i - COVID-19), mtre Romania §ii Banca Europeans de Investljii, 

semnat la Bucure§ti §i la Luxemburg, la 20 aprilie 2021
L456/2021

In conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificSrile ulterioare, Comisia pentru buget, fmanje, activitate bancara 51 piaj;a de capital, prin 
adresa L4S6/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii 51 elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru aprobarea Contractului 
de finanfare (Spitalul Regional de Urgenfd lai^i - COVlD-19). intre Romdnia Banca 
Europeand de Investifn, semnat la Bucure^ti la Luxemburg, la 20 aprilie 2021, adoptat de 
Camera Deputa^ilor, iniiiat de Guvernu! Romaniei.

Proiectul de lege are ca oblect de reglementare aprobarea Contractului de finan^are 
[Spitalul Regional de Urgen^d la§i - COViD-19), intre Romania §i Banca Europeans de Investipi, 
semnat la Bucure§ti §i la Luxemburg, la 20 aprilie 2021, in valoare de 250 mil. EUR.

Noul Spital Regional de UrgenjS la§i va inlocui infrastructura Spitalului Clinic {ude[ean 
de Urgenja la^i cu 0 structura moderna, la standarde europene, din punct de vedere 
arhitectural §i medical, al echipamentelor §1 tehnologiei IT.

Costul total net a! acestui obiectiv conform documentatiei tehnico-economice §i astfel 
cum este evidenpat in ContractuI de Finanjare, este de 420,9 mil. EUR ji va fi asiguratS astfel:

- 250 mil. EUR ( cca 59,4% din costul net) prin imprumutul BEI;
- 170,9 mil, EUR (40,6% din costul total net din fonduri nerambursabile §i de la 

bugetul de stat,
Proiectul se realizeaza pe 0 perioadS de 7 ani, respectiv 2020 - 2027, data finala de 

disponibilizare a fmprumutului Fund aprilie 2028.



Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru sStiatate a transmis aviz favorabil.

La dezbaterea proiectului de lege a participaL in conformitate cu prevederile art.63 din 
RegulamentuI Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, domnul Lucian Heiu?, secretar 
de stat m cadrui Ministerului Finanf:elor.

In ledinfa din data de 09.11.2021, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, 
avizele, §i au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte un raport de admitere.

Comisia pentru buget, Fmanje, activitate bancarS §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere 51 adoptare Pienului Senatului, raportul de admitere §i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeazS a fi adoptatS in conformitate cu prevederile art, 76 alin. (2) din Constitu^ia 
RomSniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitujia Romaniei, republicat^ ?i ale art.92 
alin. (8) din RegulamentuI Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatui este 
Camera decizionala.

Pre^edinte, Secretary

Senator lonel-Ddjiuf CRISTESCUSenator Claudiu-Marinet MVRE^AN

tatocmit A. Clapan /Avftat: coord M. Spiridon
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