NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Științelor Biomedicale
"Victor Babeș" și actualizarea datelor de patrimoniu

Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În conformitate cu HG nr. 13/2017 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării
și Inovării, Ministerul Cercetării și Inovării este organul de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.
Ministerul Cercetării şi Inovării organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică,
dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte
normative din sfera sa de activitate, fiind autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale regulamentului lor de organizare şi funcţionare aprobat
prin hotărâre a Guvernului.
Conform dispozițiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare al institutelor naționale de cercetaredezvoltare, regulamentele de organizare şi funcționare ale institutelor naționale de cercetaredezvoltare înființate se elaborează pe baza regulamentului-cadru și se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale
"Victor Babeş", denumit în continuare institut național, este persoană juridică aflată în
coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării.
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional
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de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", cu
modificările și completările ulterioare, are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei
nr.99-101, sectorul 5, unde îşi desfăşoară activitatea de la înfiinţarea sa.
Patrimoniul institutului național, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind
înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor
Biomedicale "Victor Babeş", cu modificările și completările ulterioare, s-a modificat în ultimii
ani ca urmare a amplificării activităţii economice desfăşurate în acest timp.
Astfel, patrimoniul institutului naţional stabilit pe baza raportărilor contabile la data de
30 iunie 2017, este în sumă totală de 124.995

mii lei, din care imobilizări corporale şi

necorporale 91.709 mii lei şi active circulante 33.275 mii lei.”
Având în vedere modificarea actelor normative în domeniul cercetării științifice şi cele
prezentate anterior, se impune modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999
privind înfiinţarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi
Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", cu modificările și completările ulterioare.
2. Schimbări preconizate
Se actualizează activitățile codificate în baza clasificării CAEN Rev.2, conform Ordinului
nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, emis
de Institutul Naţional de Statistică şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
293/03.05.2007.
Se actualizează datele privind valoarea patrimoniului institutului național încheiată la data de
30 iunie 2017.
Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în
administrare Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor
Biomedicale "Victor Babeş" a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2 Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş”.
În prezent nu există bunuri în domeniul public al statului și în administrarea institutului
național.
Bunurile care fac obiectul Anexei nr. 2 au fost dobândite în baza HG nr. 984/1999 privind
înfiinţarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor
Biomedicale „Victor Babeş”, cu modificările și completările ulterioare, prin reorganizarea
Institutului de Patologie şi Genetică Medicală „Victor Babeş” care s-a desfiinţat.
De asemenea se modifică denumirea autorităţii administraţiei publice centrale coordonatoare,
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea
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Ministerului Cercetării și Inovării.
Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", cu modificările și
completările ulterioare, va fi republicată dându-se textelor o nouă renumerotare.
Necesitatea

și

oportunitatea

promovării

proiectului

de

act

normativ

precum

și

realitatea datelor aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Cercetării și Inovării - MCI.
De asemenea, menționăm că datele prezentate sunt primite de la institutul național care face
obiectul prezentului act normativ.
Bunurile proprii ale institutului național au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate
prin legile bugetare anuale și care urmează regulile și pricipiile fondurilor publice reglementate
de Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și
Legea nr.69/2010 - Legea responsabilității fiscal-bugetare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Bunurile cuprinse în anexele prezentului proiect nu fac obiectul unor litigii pendinte sau al unor
proceduri administrative de retrocedare/restituire prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de alte acte normative incidente
în materie.
3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
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Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

Indicatori

Anul
curent
2

1

- în mii lei (RON) Următorii patru
Media pe
ani
cinci ani
3 4 5
6
7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
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(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
Prezentul proiect de act normativ modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 984/1999
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi
Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea se actualizează anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.
Pentru implementarea dispozițiilor prezentului proiect de act normativ se va emite ordin al
ministrului cercetării și inovării în conformitate cu prevederile art. 4 din prezentul proiect de
hotărâre.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională
ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina web a
Ministerului Cercetării și Inovării.
Proiectul de hotărâre de Guvern a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerul Cercetării și Inovării.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
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normativ
Organizațiile implicate în procesul de consultare au fost selectate în conformitate cu
Legea nr.62/2011 Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Ministerului Cercetării și Inovării în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
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Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea Institutului
Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Științelor Biomedicale "Victor
Babeș" şi actualizarea datelor de patrimoniu pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Ministrul Cercetării și Inovării

PUIU-LUCIAN GEORGESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Sănătății

Ministrul Muncii și Justiției Sociale

FLORIAN - DOREL BODOG

LIA-OLGUȚA VASILESCU

Ministrul Justiției

Ministrul Finanțelor Publice

TUDOREL TOADER
IONUȚ MIȘA
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Secretar general Dan POPESCU

___________________

Consilier juridic

___________________

Director general Simona MĂLUREANU

___________________

Director Lucia MOISE

___________________

Director general Sandală HILGEN

___________________

Direcția inițiatoare
Direcția Generală Transfer și
Infrastructura CDI

Director general Constantin RÂNEA

___________________

Întocmit

Consilier superior
Narcisa-Melania TĂNASE
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