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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, finanțe și 

și bănci 

 

 

București, 26.05.2020 

Nr. 4c-2/359  

 
Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță 

națională 

 
              București, 19.05.2020 

              Nr. 4c-15/125 

 
              PLx.177/2020 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail 

Kogălniceanu”, trimis cu adresa nr. Plx.177/2020 Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Camera 

Deputaților fiind Cameră decizională. 

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 

  

Sorin LAZĂR Ion MOCIOALCĂ 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, finanțe și 

și bănci 

 

 

București, 26.05.2020 

Nr. 4c-2/359 

 
Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță 

națională 

 
              București, 19.05.2020 

              Nr. 4c-15/125 

 
              PLx.177/2020 

 

 

 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul 

Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de 

Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail 

Kogălniceanu”.  

 Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 23 aprilie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului 

Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social.  

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea obiectivului de 

investiții Spitalul Militar Regional „Mihail Kogălniceanu”, care va fi construit pe 

raza municipiului Constanța. Soluțiile legislative vizează, potrivit expunerii de 

motive, „dezvoltarea componentei medicale operaționale, pentru a face față 
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provocărilor, cazuisticii și patologiei inerente activităților militare și civile, precum și 

numărului crescut de bolnavi în perioada estivală.” 

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

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și-au desfășurat lucrările în ședințe 

separate. Astfel, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și-a 

desfășurat lucrările în ședința din data de 19 mai 2020, iar deputații au fost prezenți 

conform listei de prezență. La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

din 26 mai 2020, au participat un număr de 27 deputați, din totalul de 27 membri.    

  

 La dezbaterea proiectului de Lege a participat, la ședința online a Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci, în calitate de invitat, domnul secretar de stat         

Marius Bălu, în cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

 

În urma dezbaterilor proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații celor 

două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”, cu 

amendamentele admise prezentate în Anexă. 

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 

 

SECRETAR, 
Marilen-Gabriel PIRTEA 

 
 
 

 

Șef serviciu,  

Giorgiana Ene 

 

 

Consilier parlamentar,  

Iulia Cazan 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

 

Consilier parlamentar,  

Ina Filote 
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Anexa  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, membrii celor două Comisii propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor  

1.  LEGE 

privind aprobarea obiectivului de investiții 

Spitalul Militar Regional  „Mihail 

Kogălniceanu” 

LEGE 

privind aprobarea obiectivului de investiții 

Spitalul Militar Regional „Carol I” 

 
 

Autori: 

Deputații: Ion Mocioalcă; Radu Babuș 

Cristina Ileana Dumitrache; George Gabriel Vișan 

Se schimbă denumirea spitalului în vederea 

evitării unei eventuale confuzii legate de numele 

localității cu același nume din județul Constanța. 

2.  Art.1.- (1) Prezenta lege aprobă executarea 

obiectivului de investiții Spitalul Militar 

Regional „Mihail Kogălniceanu”. Spitalul 

Militar Regional „Mihail Kogălniceanu” va fi 

construit în județul Constanța. 

 

(2) Guvernul va stabilii amplasarea și 

documentațiile tehnico-economice necesare 

obiectivului de investiții prevăzut la alin. (1). 

Art.1.- (1) Prezenta lege aprobă executarea 

obiectivului de investiții Spitalul Militar 

Regional „Carol I”. Spitalul Militar Regional 

„Carol I” va fi construit pe raza municipiului 

Constanța. 

 

(2) Guvernul va întocmi documentațiile 

tehnico-economice necesare obiectivului de 

investiții prevăzut la alin. (1). 

 
Autori: 

Deputații: Ion Mocioalcă; Radu Babuș 

Cristina Ileana Dumitrache; George Gabriel Vișan  

Municipiul Constanța a alocat și reglementat 

prin Planul Urbanistic Zonal suprafața de teren 

aferentă amplasamentului acestui obiectiv. 

3.  Art.2.- (1) Obiectivul de investiții Spitalul 

Militar  Regional „Mihail Kogălniceanu” se 

finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul 

Art.2.- (1) Obiectivul de investiții Spitalul 

Militar Regional „Carol I” se finanțează de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor  

Ministerului Apărării Naționale, în limita 

sumelor aprobate anual cu această destinație, 

din credite externe și fonduri europene. 

 

 

 

(2) Guvernul va stabili anual sumele care se 

alocă pentru finanțarea obiectivului de investiții 

prevăzut la alin. (1). 

Apărării Naționale, prin alocări suplimentare 

față de bugetul destinat acestui minister prin 

legea bugetului de stat și conform Acordului 

politic național privind creșterea finanțării 

pentru Apărare în perioada 2017- 2027. 

 

(2) Pentru realizarea obiectivului de 

investiții prevăzut la alin. (1) pot fi utilizate și 

sume provenite din credite externe și/sau 

fonduri europene. 

 

(3) Guvernul va stabili anual sumele care se 

alocă pentru finanțarea obiectivului de investiții 

prevăzut la alin. (1). 

 
Autori: 

Deputații: Ion Mocioalcă; Radu Babuș 

Cristina Ileana Dumitrache; George Gabriel Vișan 

4.  Art.3.- Ministerul Apărării Naționale este 

ministerul responsabil pentru coordonarea 

realizării obiectivului de investiții Spitalul 

Militar Regional „Mihail Kogălniceanu”. 

Art.3.- Ministerul Apărării Naționale este 

ministerul responsabil pentru coordonarea 

realizării obiectivului de investiții Spitalul 

Militar Regional „Carol I”. 

 
Autori: 

Deputații: Ion Mocioalcă; Radu Babuș 

Cristina Ileana Dumitrache; George Gabriel Vișan 

 

5.  Art.4.- Ministerul Apărării Naționale va 

demara, în termen de 30 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, procedurile necesare 

pentru realizarea obiectivului de investiții 

Spitalul Militar Regional „Mihail 

Kogălniceanu”. 

Art.4.- Ministerul Apărării Naționale va 

demara, în termen de 30 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, procedurile necesare 

pentru realizarea obiectivului de investiții 

Spitalul Militar Regional „Carol I”. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor  

Autori: 

Deputații: Ion Mocioalcă; Radu Babuș 

Cristina Ileana Dumitrache; George Gabriel Vișan 

6.  Art.5.- (1) Înființarea Spitalului Militar 

Regional „Mihail Kogălniceanu” se aprobă de 

Guvern, la propunerea Ministerului Apărării 

Naționale și cu avizul Ministerului Sănătății. 

 

(2) Spitalul prevăzut la alin. (1) face parte din 

rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării 

Naționale. 

Art.5.- (1) Înființarea Spitalului Militar 

Regional „Carol I” se face cu avizul 

Ministerului Sănătății. 

 

 

(2) Spitalul prevăzut la alin. (1) face parte din 

rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării 

Naționale. 

 
Autori: 

Deputații: Ion Mocioalcă; Radu Babuș 

Cristina Ileana Dumitrache; George Gabriel Vișan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

