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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Bucureşti, 20.02.2018 
Nr. 4c-2/1201 

 Comisia pentru sănătate 
şi familie 

 
Bucureşti, 20.02.2018 
Nr. 4c-8/53 

 
 
 

CĂTRE 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru 

finanţarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie şi 

Imunologie "Cantacuzino " în vederea realizării Planului naţional de intervenţie 

pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi 

pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general 

instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, 

transmis comisiilor cu nr.PLx 529/2017 din 4 decembrie 2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

   

PREŞEDINTE, 
 

Marius - Constantin BUDĂI 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.univ.dr.Florin BUICU 

  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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Plx.529/2017 

 
R A P O R T      C O M U N 

asupra 
propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino " în vederea realizării Planului naţional 

de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de 
epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic 

general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 
propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino " în vederea realizării Planului naţional de 
intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi 
pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor 
aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, transmisă cu adresa 
nr.PLx 529/2017 din 04 decembrie 2017 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/1201, 
respectiv 4c-8/53. 

 
Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 

pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

    CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 2 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 
2017. 

La întocmirea raportului comun s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ şi avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

 
Guvernul, prin punctul său de vedere cu nr.1611/16.10.2017, a transmis că nu 

susține adoptarea acestei propuneri legislative. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.40/2013, în sensul reglementării unor măsuri care să asigure 
finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 
Imunologie „Cantacuzino”, prin fonduri asigurate de Ministerul Sănătăţii, pentru aducerea 
şi menţinerea la parametri funcţionali a capacităţii de fabricare a produselor biologice 
utilizate în prevenţia bolilor infecţioase transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii 
publice. De asemenea, se propune ca Ministerul Sănătăţii să stabilească prin ordin de 
ministru componenţa şi atribuţiile structurii integrate de management al vaccinării ce 
răspunde în mod direct de implementarea acestor prevederi. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
buget finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă şi documentele conexe, în 
şedinţa din data de 20 februarie 2018, iar membrii Comisiei pentru sănătate şi familie, 
în ședința din 13 februarie 2017. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența un 

număr de 23 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 
sănătate şi familie un număr de 18 deputaţi din totalul de 18 de membri. 

 
La dezbaterea propunerii legislative, au participat în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Sănătăţii. 
 

 În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii prezenti la lucrari, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor raportul comun de respingere a propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea 
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
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"Cantacuzino " în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea 
îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea 
prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau 
sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, întrucât aceasta a rămas fără obiect, din 
următoarele considerente: 

- potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial nr.762 
din 25 septembrie 2017, s-a desfiinţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii şi s-
a înfiinţat Institutul de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, în 
subordinea Ministerului Apărării Naţionale; 

- totodată, potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2017, „Finanţarea Institutului Cantacuzino se realizează din venituri 
proprii şi în completare din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale”. 

 
            În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

            PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
                                      
Marius - Constantin BUDĂI                   Conf.univ.dr.Florin BUICU 
   
 
 
 
           SECRETAR,                                             SECRETAR, 

  
                  Marilen-Gabriel Pirtea                                dr. Vass Levente 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu - Giorgiana Ene                                                      
 

                                     Consilier parlamentar - Livia Spânu 

Expert parlamentar - Dicu Ana Cristina 
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