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asupra

proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Finantare 
adiponald pentru Prolectul privind reforma sectorului sanitar - imbunatSJirea 

calitapi §i eficlenfei sistemului sanitar) dintre Romania §1 Banca 
Interna(ionala pentru Reconstrucpe Dezvoltare, semnat la Bucure^ti, la 11

iunie 2021

L457/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatuiui, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara 51 piafa de capital, 
prin adresa L457/2021, a fost sesizata de catre BIroul permanent al Senatuiui, In vederea 
dezbaterii 51 elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului 
de imprumut (Finanfare adifionald pentru Proiectul privind reforma sectorului 
sanitar - imbunatdpirea calitdpii fi eficienfei sistemului sanitar) dintre Romania fi 
Banca fnternapionald pentru Reconstrucpie fi Dezvoltare, semnat la Bucure^ti, la 11 
iunie 2021, adoptat de Camera Deputaplor, inipat de Guvernul RomSniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de imprumut 
dintre Romania §i Banca Internationals de Dezvoltare, semnat la Bucurejti la 11 iunie 
2021, prin care se asigura o finantare adiponalS in valoare de 150 de milioane euro pentru 
proiectul privind reforma sectorului sanitar.

Acordul de imprumut initial a fost semnat in 17 iunie 2014, suma prevSzutS de acest 
fmprumut fiind de 250 de milioane de euro, sumS destinatS imbunatSfirii accesului la 
serviciile publice de sanState din Romania, precum a calitapi eficienjei acestora.

Finantarea aditionalS aprobatS prin acest Acord de imprumut va asigura 
continuarea ?! finalizarea activitajilor prevSzute initial In cadrul proiectului, care dep3§eau 
costul actual al acestuia, ca urmare a restructurSrii proiectului prin introducerea 
componentei destinate actiunilor de raspuns la criza sanitara COVID.



sistemului de telemedicina, Tmbun5ta|irea refelei de screening pentru cancerul cervical, 
achizipa de echipamente pentru centrele de ar§i, lucrariie de execute activita|:iie privind 
supervizarea, managementu! de project pentru ceie doua centre de arsi din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgen|:a pentru Copii "Grigore Alexandrescu" §i respectiv, a Spitalului Clinic de 
Urgenja Targu-Mure§.

Proiectul se va impiementa pe o perioada de 4 ani, data limita de tragere a tmprumutului 
este 31 decembrie 2024.

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

La dezbaterea proiectului de lege a participat, in conformitate cu prevederile art.63 din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, doninul Lucian Heiu§, secretar 
de stat in cadrul Ministerului Finanfelor.

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

Comisia pentru buget, f!nanj;e, activitate bancara $i pia^a de capital supune spre 
dezbatere ji adoptare Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare §1 urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art 76 alia (2) din Constitutia 
Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata ale art92 
alin. (8) din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatui este 
Camera decizionala.

Secretar,Pre^edinte,

Senator lonet-Ddnuf CRISTESCUSenator Ciaudiu-Marinel MURE^AN
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