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LEGE

pentru aprobarea Contractului de finantare (Spitalul Regional de Urgenfa Ia$i- 
COVID-19), dintre Romania $i Banca Europeana de Investi^ii, semnat la Bucure^ti

§i la Luxemburg, la 20 aprilie 2021

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art.l.- Se aproba Contractul de finantare (Spitalul Regional de Urgen^a Ia§i - 

COVID-19), dintre Romania §i Banca Europeana de Investi^ii, semnat la Bucure§ti §i la 

Luxemburg, la 20 aprilie 2021, in valoare de 250 milioane euro, denumit in continuare Contract 

de Finanfare.

(1) Ministerul Sanataiii este desemnat agen^ie de implementare (Promotor) §i in 

aceasta calitate i se deleaga intreaga autoritate §i responsabilitate in realizarea proiectului 

prevazut la art. 1, denumit in continuare Proiectul.

(2) Ministeml Sanatatii va implementa Proiectul printr-o Unitate de 

implementare, care va fi constituita in cadrul acestuia.

(3) Pe parcursul implementarii Proiectului §i cu acordul prealabil al Bancii 

Europene de Investilii §i al Ministerului Finantelor, Ministerul Sanatatii poate transfera Unitatea 

de implementare a Proiectului, prevazuta la alin.(2), in cadrul unei alte entitati specializate 

infiiniata in subordinea sau in coordonarea acestuia §i/sau desemnata legal cu astfel de atributii.

(4) Ministeml Finantelor va incheia cu Ministeml Sanatatii un acord subsidiar, 

prin care se vor stabili drepturile §i obligatiile partilor in implementarea Proiectului §i in 

aplicarea Contractului de finantare.

Art.2.-
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(1) Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentand 

echivalentul in lei al valorii imprumutului §i al celorlalte fonduri publice destinate finan^arii 

costului acestuia, astfel cum este prevazut in Contractul de fman^are, precum §i taxele §i 

impozitele aferente Proiectului vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Sanata^ii, in cadrul 

sumelor aprobate anual cu aceasta destina|ie de la bugetul de stat, in funcpe de natura acestora §i 

specificul Proiectului.

Art.3.-

(2) Cheltuielile opera^ionale §i/sau de management, inclusiv cele legate de 

eventuale activita^i tehnice necesare implementarii Proiectului, care nu sunt incluse in costul 

acestuia, astfel cum este prevazut in Contractul de fmantare, vor fi asigurate de Ministerul 

Sanata^ii din sume alocate de la bugetul de stat, precum §i din alte surse legal constituite, dupa 

caz.

Sumele trase din imprumut §i virate in contul de valuta deschis pe numele 

Ministerului Finanlelor la Banca Na^ionala a Romaniei se utilizeaza pe masura necesitalilor de 

finan^are a deficitului bugetului de stat §i reflnan^arii datoriei publice guvemamentale, in 

conformitate cu prevederile Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr.64/2007 privind datoria 

publica, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile §i 

completarile ulterioare.

Art.4.-

Plata serviciului datoriei publice aferent imprumutului, respectiv rambursarea 

capitalului, plata dobanzilor, comisioanelor §i a altor costuri aferente imprumutului se asigura 

conform legislatiei in vigoare privind datoria publica, prin mecanismul aferent fmanfarilor 

rambursabile contractate de Guvem, prin Ministerul Finanlelor, in vederea finanlarii deficitului 

bugetului de stat §i refman|arii datoriei publice guvemamentale.

Art.5.-

(1) Se autorizeaza Guvemul Romaniei ca, prin Ministerul Finanlelor, sa 

convina cu Banca Europeana de Investipi amendamente la conpnutul Contractului de fmanlare 

care nu sunt de natura sa majoreze obligapile fmanciare asumate de Romania fa^a de Banca 

Europeana de Investi^ii.

Art.6.-

(2) Amendamentele convenite potrivit alin.(l) se aproba prin hotarare a

Guvemului.
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 $i ale articolului 76 alineatul (2) din Constitufia Romaniei, republicata.
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