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PUN€TE DE VEDERE
b

referitoare la propunerea legislativa pentru aprobarea obiectivului de 

investitii ’’Institutul Regional de Boli Cardiovasculare la^i” (b303/29.06.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si funclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru aprobarea obiectivului de investitii 

"Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iasi ” (b303/29.06.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si ftmclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 13.07.2021, 

desfa^urata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:
a) reprezentantii partii patronale §i cei ai asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale 

societatii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, 

cu urmatoarea motivare:

• in esenfa laudabila, propunerea legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii 

trebuie sa vina ca efect al finalizarii procedurii de proiectare §i intocmire a documentafiei 

tehnice, astfel incat sa fie cunoscut bugetul aproximativ al investitiei §i sa fie identificate 

concret sursele de finanfare. Expunerea de motive mentioneaza exclusiv costurile legate de 

proiectare §i de intocmirea documentafiei tehnice, in timp ce textul propus face vorbire
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despre alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare pe durata derularii proiectului in 

sine, sume care nu pot fi estimate in acest moment;

• expunerea de motive §i textul propunerii legislative ridica o serie de probleme legate de 

oportunitatea §i de imprecizia datelor fiimizate. Spre exemplu, titulatura institutiei pentru 

care se dore^te reglementarea este gre§it, astfel ca avizarea favorabila ar fi similara cu 

avizarea infiintarii celui de-al doilea institut, in acela§i loc, cu un obiect de activitate 

asemanator, nu identic. Titulatura corecta este ’’Institutul Regional de Medicina 

Cardiovasculara”, a§a cum este mentionat in Hotararea Consiliului judetean, prin care se 

decide alocarea de teren pentru aceasta investilie, aceea§i denumire fiind utilizata si in 

studiul de prefezabilitate realizat pentru obiectiv.

• nu se cunoaste cu precizie valoarea totala a investipei, firma care realizeaza studiul de 

fezabilitate fiind in curs de selectie. Inipatorul nu detine nici informatii privind estimarea 

resurselor financiare necesare investitiei, §i nici nu poate preciza sursa de finanlare §i 

impactul bugetar, prin urmare nu poate stabili nici un termen de executie/ fmalizare a 

investitiei.

b) reprezentantii paitii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 

normativ;

Pre^edinte, 
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