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Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 
şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021, trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, prin  adresa nr. PLx.15 din 2 
februarie 2022, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare  

(Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană  
de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021  

şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx.15 din 2 februarie 2022, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 
2021. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil, cu 
observații și propuneri, al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 
Luxemburg la 15 noiembrie 2021. Conform contractului de finanţare, împrumutul 
B.E.I. în valoare de 305 milioane euro reprezintă aproximativ 67% din costul net 
aferent obiectivului Spital Regional de Urgenţă Cluj. Diferenţa de aproximativ 150,4 
milioane euro (33%) din costul total net, la care se adaugă taxele şi impozitele 
aferente proiectului, se vor asigura de partea română din fonduri nerambursabile şi 
de la bugetul de stat. 

Proiectul se realizează pe o perioadă de 7 ani, respectiv 2020-2026, data 
finală de disponibilizare a împrumutului fiind de până la 72 de luni de la data 
semnării contractului de finanţare. Conform contractului de finanţare, împrumutul 
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poate fi tras în maxim 30 de tranşe, valoarea minimă a unei tranşe fiind de 10 
milioane euro.  

Implementarea Proiectului va fi asigurată de Ministerul Sănătăţii, în 
calitate de agenţie de implementare (Promotor), acestuia delegându-i-se întreaga 
autoritate şi responsabilitate privind realizarea Proiectului şi utilizarea fondurilor 
alocate. Ministerul Sănătăţii va implementa Proiectul printr-o Unitate de 
implementare constituită în cadrul acestuia. Ministerul Finanţelor şi Ministerul 
Sănătăţii vor încheia un Acord Subsidiar, prin care vor stabili drepturile şi 
obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Contractului de 
finanţare şi realizarea Proiectului. 

În vederea punerii în acord a proiectului de lege cu propunerile Consiliului 
Legislativ, Ministerul Finanțelor a procedat la corelarea acestora, cu două excepții, 
după cum urmează: 

• În ceea ce privește prima parte a primei teze de la punctul 3 din avizul 
Consiliului Legislativ nr 75/27.01.2022, pentru (i) reflectarea corectă a denumirii 
obiectivului de investiții, așa cum a fost acesta aprobat de către Guvern prin H.G. nr 
667/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții "Spital Regional de Urgență Cluj", (ii) corelarea cu prevederile specifice din 
contractul de finanțare și asigurarea uniformității în redactare cu acte normative 
similare - a se vedea Legea nr. 285/2021 din 8 decembrie 2021 pentru aprobarea 
Contractului de finanța re (Spitalul Regional de Urgență  Iași - COVID-19) dintre 
România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg la 20 
aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr 1198 din 17 decembrie 2021, 
propunem menținerea sintagmei “de urgență” în denumirea proiectului de investiții 
vizat; 

• În ceea ce privește observația de la punctul 7 din avizul sus menționat, 
facem precizarea că sintagma ,,legislația în vigoare privind datoria publică’’ de la art. 
6 este utilizată în toate actele normative de aprobare/ratificare a unor acorduri de 
împrumut semnate cu instituții financiare internaționale. În prezent, plata serviciului 
datoriei publice este reglementată de mai multe acte normative (atât de nivel primar 
cât și secundar), aflate în vigoare . Având în vedere perioada lungă de valabilitate a 
împrumutului, precum și faptul că plata serviciului datoriei externe este o operațiune 
de o importanță deosebită , care nu poate înregistra întârzieri, pentru a preîntâmpina 
situația în care aplicarea de eventuale noi reglementări care nu sunt prevăzute în acest 
moment ar necesita amendarea prezentei legi, susținem formularea din proiectul de 
act normativ, deoarece în acest caz, trimiterea la dispoziții con crete ar fi de natură 
limitativă. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 131 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
examinat proiectul de Lege în şedinţa cu prezență fizică și online , din data de 6 
octombrie 2021. La lucrările comisiei, deputaţii membri ai acesteia, și-au înregistrat 
prezența conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de Lege au participat, în calitate de invitați, 
domnul Lucian Heiuș, secretar de stat în Ministerul Finanțelor. 

În urma examinării proiectului de Lege și  a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 



Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectul de Lege pentru aprobarea 
Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 
Luxemburg la 15 noiembrie 2021, în forma prezentată de Guvern.  

Întrucât la momentul depunerii, de către Guvernul României, a proiectului 
de lege spre dezbatere și adoptare în Parlamentul României, dintr-o eroare materială 
Contractul de finanțare nu era complet, s-au depus ulterior, în original următoarele 
documente: 

• paginile 9 și 10 din Contractul de finanțare tradus în limba română, 
corectate în acord cu avizul Consiliului Legislativ și care se vor regăsi atașate la 
prezentul raport; 

• paginile nenumerotate ce urmează paginii 53 din Contractul de finanțare 
tradus în limba română, ce fac referire la Anexa D și conțin certificarea „Conform cu 
originalul” și care se vor regăsi atașate la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Sebastian – Ioan BURDUJA                                  

SECRETAR, 
 

Iulius – Marian FIRCZAK 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
Consilier, 

Simina Alexandra Mocanu 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

