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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la 

Covid-19- dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 

15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a Contractului de 

finanţare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II- dintre România 

şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 2022, trimis pentru dezbatere pe fond, cu adresa 

nr.PLx.34/2023, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - 

Răspunsul sectorului public din România la Covid-19- dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a Contractului de finanţare - Răspunsul 

sectorului public din România la Covid-19 II- dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe 

fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul 

sectorului public din România la Covid-19- dintre România şi Banca Europeană 

de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 

decembrie 2022 şi a Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din 

România la Covid-19 II- dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat 

la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 

prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ și Comisiei pentru sănătate și familie. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea a două 

contracte de finanțare încheiate între România şi Banca Europeană de Investiţii 

(Contractul de finanţare – Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 și 

Contractul de finanţare – Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II), în 

valoare de 87 milioane de euro, respectiv de 123,6 milioane de euro. Prin aceste 

contracte se vor finanța lucrări de investiţii (reabilitări, extinderi, consolidări, 
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reabilitări capitale, modernizări, dotări, etc), pentru localitățile: Moinești, Salonta, 

Rupea, București Sector 4, Mangalia, Sf Gheorghe, Segarcea, Miercurea Ciuc, 

Sighetu Marmației, Târgu-Mureș, Roman, Piatra Neamț, Sinaia, Slatina, Aleșd, 

Călărași, Techirghiol, Mangalia, Giurgiu, Miercurea-Ciuc, Urlați, Alexandria, 

Zimnicea și Turnu Măgurele. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 

şedinţa din ziua de 14 februarie 2023.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 

Adrian Eduard Cefalan - Director Direcţia Implementare Investiţii în cadrul 

Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu majoritatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de 

finanţare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19- dintre România şi 

Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a Contractului de finanţare - Răspunsul 

sectorului public din România la Covid-19 II- dintre România şi Banca Europeană 

de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 

decembrie 2022, în forma prezentată de Guvern. 

Întrucât la momentul depunerii proiectului de Lege spre dezbatere și 

adoptare în Camera Deputaților, dintr-o eroare materială, în traducerile în limba 

română ale Contractului de finanţare – Răspunsul sectorului public din România la 

Covid-19 și Contractului de finanţare – Răspunsul sectorului public din România la 

Covid-19 II au fost observate niște neconcordanțe de numerotare ale unor puncte și 

subpuncte, în raport cu Contractul de finanţare – Răspunsul sectorului public din 

România la Covid-19 și cu Contractul de finanţare – Răspunsul sectorului public din 

România la Covid-19 II în limba engleză, versiunile în limba română ale celor două 

contracte au fost înlocuite ulterior, în original.  

Anexăm, integral, variantele în limba română ale celor două contracte. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                          Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Pelea 


