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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 

împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din 
România) între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 
2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament 

semnată între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020                 

şi la 26 august 2020 
( PLx 549/2020) 

 

  

 În conformitate cu prevederile art.94 și art.115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,   Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, 

spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 

de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din 

România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat şi 

actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 

iulie 2020 şi la 26 august 2020, trimis cu adresa  nr. PLx 549/2020 din 14 

septembrie 2020.  

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării în 

şedinţa online din 15 septembrie 2020.  

În urma  dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamentul admis redat în anexa la prezentul aviz. 

  
 

PREŞEDINTE, 

 
Conf. Univ.Dr. Florin Buicu 

Întocmit,  

Cristina Bologan – consilier  parlamentar

cristina.bologan
New Stamp
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ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 

Nr. 

crt. 
Text  

Amendamente 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

1.  ..... 

Art.6. – (1) Se autorizează 

Guvernul României ca, prin 

Ministerul Finanțelor Publice, să 

convină cu Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare amendamente la 

conținutul Acordului de împrumut 

care nu sunt de natură să 

majoreze obligațiile financiare 

asumate de România față de 

Banca Internațională  pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare. 

1. Alineatul (1) al articolului 6 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art.6. – (1) Se autorizează Guvernul 

României ca, prin Ministerul Finanțelor 

Publice, la propunerea Ministerului 

Sănătății, să convină cu Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare amendamente la conținutul 

Acordului de împrumut care nu sunt de 

natură să majoreze obligațiile financiare 

asumate de România față de Banca 

Internațională  pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare. 

 

Autori: membrii comisiei 

 

 

 

Ministerul Sănătății este 

coordonator și beneficiar al 

Programului prevăzut la art.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


