
PARLAMENTUL ROMANIEI
SEN AT

LEGE

pentru ratiHcarea Acordului de imprumut (Finantare aditionala pentru ProiectuI privind 

reforma sectorului sanitar - imbunatafirea calita^ii eficienfei sistemului sanitar) dintre 

Romania §i Banca Internafionala pentru Reconstrucfie §i Dezvoltare, semnat la Bucuresti,
la 11 iunie 2021

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- Se ratifies Acordul de imprumut (Finantare aditionala pentru ProiectuI privind 

reforma sectorului sanitar - imbunata^irea calita^ii §i eficien(ei sistemului sanitar) dintre Romania 

§i Banca Intema^ionala pentru Reconstruc(ie §i Dezvoltare, in valoare de 150 milioane euro, 

semnat la Bucuresti, la 11 iunie 2021, denumit in continuare Acord de imprumut.

Art.2.- (1) Ministerul Sanatatii este desemnat agen^ie de implementare §i in aceasta 

calitate i se deleaga intreaga autoritate §i responsabilitate in realizarea proiectului prevazut la 

art. 1, denumit in continuare Praiect.

(2) Ministerul Sanatatii va implementa ProiectuI, prin Unitatea de Management 

al Proiectului Bancii Mondiale, existenta in subordinea acestuia.

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

Internationale pentru Reconstructie §i Dezvoltare §i al Ministerului Finantelor, Ministerul 

Sanatatii poate transfera Unitatea de Management al Proiectului Bancii Mondiale prevazuta la 

alin.(2), in cadrul unei alte entitati specializate aflate in subordinea sau in coordonarea acestuia.
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(4) Ministerul Finantelor va incheia cu Ministerul Sanata^ii un acord subsidiar, 
prin care se vor stabili drepturile §i obligatiile partilor in implementarea Proiectului §i in 

aplicarea Acordului de imprumut.

Art.3.- Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentSnd echivalentul 
in lei al valorii imprumutului, vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Sanatatii, in cadrul sumelor 

alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.

Art.4.- Sumele trase din imprumut §i virate in contul de valuta deschis pe numele 

Ministerului Finanlelor la Banca Nalionala a Romaniei se utilizeazS pe masura necesitalilor de 

finantare a deficitului bugetului de stat §i de refinanlare a datoriei publice guvemamentale, in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenla a Guvemului nr.64/2007 privind datoria 

publics, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

Art.5.- Plata serviciului datoriei publice aferent imprumutului, respectiv rambursarea 

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

asigura conform legislatiei in vigoare privind datoria publica, prin mecanismul aferent 
fmantarilor rambursabile contractate de Guvemul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, in 

vederea fmanlarii deficitului bugetului de stat §i refmantarii datoriei publice guvemamentale.

Art.6.- (1) Se autorizeaza Guvemul Romaniei ca, prin Ministeral Finan^elor, sa convina 

cu Banca Intemalionala pentm Reconstraclie §i Dezvoltare amendamente la conlinutul 
Acordului de imprumut care nu sunt de natura sa majoreze obligatiile fmanciare asumate de 

Romania fata de Banca Internationals pentru Reconstmctie §i Dezvoltare.
(2) Amendamentele convenite potrivit alin.(l) se aprobS prin hotSrare a

Guvemului.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 22 noiembrie 2021, 

cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitufia Romaniei, 

republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI
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