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Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la 
Luxemburg la 11 aprilie 2022, trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci spr e 
dezbatere pe fond, în procedură de urgență, prin  adresa nr. PLx.439 din 1 septembrie 
2022, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.  

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 
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RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - 

Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi Banca  
Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 

 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.439 din 1 septembrie 
2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la 
Luxemburg la 11 aprilie 2022. 

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

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile al 
Consiliului Legislativ și Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare finanţarea 
construcţiei unui nou Spital Regional de Urgenţă în Craiova, ce va deveni un centru 
de nivel terţiar pentru reţeaua de spitale din regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata 
pacienţii critici şi cazurile ce necesită tehnologie şi expertiză de nivel înalt. Noul 
spital va înlocui şi va prelua paturile existente în Spitalul Clinic de Urgenţă. 
Implementarea Proiectului va fi asigurată de Ministerul Sănătăţii, în calitate de 
promotor și agenţie de implementare, acestuia delegându-i-se întreaga autoritate şi 
responsabilitate privind realizarea Proiectului şi utilizarea fondurilor alocate.  

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 13 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 



septembrie 2022. La lucrările comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform 
listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de lege au participat, în calitate de invitați , 
din partea Ministerului Sănătății, domnul Sorin Ivan, Consilier superior, iar din partea 
Ministerului Finanțelor, doamna Aurelia Tudor și domnul Florin Constantinescu, 
Consilieri superiori. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectul de Lege 
pentru aprobarea Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - 
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 
2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022, în forma prezentată de Guvern.  

Întrucât la momentul depunerii de către Guvernul României a proiectului 
de lege, spre dezbatere și adoptare în Camera Deputaților, dintr -o eroare materială, 
copia Contractului de finanțare în limba engleză, certificată „Conform cu originalul”, 
nu a fost depusă, acesta a fost transmisă ulterior și se regăsește atașată la prezentul 
raport. 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                  

SECRETAR, 
 

Iulius – Marian FIRCZAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
Consilier, 

Simina Alexandra Mocanu 
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