
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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 SENATUL 
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Nr.28/ 02 / 6 ianuarie 2010  Nr.XXXII/  01  / 6 ianuarie 2010 

 
 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2010 

 
 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, Comisia sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului, au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului  de stat pe anul 2010, trimis comisiilor cu adresele nr.PLx 721 din 29 decembrie 2009, 

respectiv nr. L 708/2009. 

La şedinţa comună din ziua de 6.01.2010, Comisia sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor 

şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au hotărât  cu 16 voturi pentru şi 1 împotrivă   

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele admise şi respinse prevăzute în 

Anexă. 

 

       PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 

 Dep. RODICA NASSAR                       Sen.Dr. ION VASILE 
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ 

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii  
 
 
 

1. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/01 pag 1 
Cap 5000, paragraful A 
 

La anexa nr. 3/26/01 pag. 1, la cap 
5000, paragraful A, se propune 
suplimentarea sumei destinate 
Ministerului Sănătăţii până la 
suma care să reprezinte 4% din 
PIB. 
 
Autor: dep.Rodica Nassar ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

Resursele bugetare destinate Ministerului 
Sănătăţii pentru anul 2010 reprezintă 
aproximativ 3,5 % din PIB în scădere faţă 
de anul 2009 de la aproximativ 3,7% din 
PIB.   
    Resursele bugetare destinate Ministerului 
Sănătăţii pentru anul 2010 reprezintă foarte 
puţin faţă de media ţărilor Uniunii 
Europene care alocă în medie între 9-12% 
din PIB. 
     Guvernul nu îşi respectă promisiunile 
din Programul de guvernare care stabileşte 
ca ţintă creşterea bugetului alocat 
Ministerului Sănătăţii până la 6% din PIB. 
    Creşterea este necesară pentru 
îmbunătăţirea actului medical, pentru 
eficientizarea şi modernizarea activităţilor 
spitaliceşti, pentru dotarea cu aparatură. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la 
alte instituţii publice şi din suma aflată la 
dispoziţia Guvernului. 
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2. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Cap 6601, Titlul 51, art 
01, alin 25 
Programe pentru 
sănătate 

Se propune alocarea sumei de 
130.000 mii lei 
 
Autor: dep. Lucia Ana Varga ( Grup 
Parlamentar al PNL )  
 

Este necesară majorarea alocaţiei bugetare 
de la 106.721 mii la 130.000 mii deoarece 
fondurile alocate în anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar scăderea 
de 17,79% faţă de anul precedent va 
conduce la scăderea calităţii programelor 
medicale, motiv pentru care propunem ca 
alocaţia bugetară să fie măcar comparabilă 
cu cea din anul precedent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului . 
 

 

3.  Anexa 3/26/02, 
Ministerul Sănătăţii 
capitolul 6601, titlul 51, 
articolul 02, alineat 11- 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale la 
spitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Sănătăţii cu 
suma de 450 mii lei pentru 
reabilitarea unităţii medicale din 
localitatea Ciuperceni, judeţul 
Teleorman 
 
Autor: dep.Nicolae Bănicioiu ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 
 

Actuala construcţie prezintă un grad avansat 
de degradare şi din acest motiv nu mai are 
autorizaţie sanitară de funcţionare. Necesită 
reparaţii capitale si igienizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului . 
 

 

4. Anexa      3       capitolul 
66.05/subcapitolul     03, 
paragraful 05 
Dispozitive                   si 
echipamente medicale - 

Se propune majorarea sumei 
prevazuta in Buget Anexa      3  
capitolul 66.05/subcapitolul     03, 
paragraful 05 Dispozitive  
si echipamente medicale cu 30% 
 
Autori: sen. Gyorgy Frunda (Grup 
parlamentar al UDMR) 

Comparaţie cu 2009 
In anul 2009 a existat o execuţie preliminată 
de 95 417 mii lei suma care din păcate nu a 
rezolvat problemele acestor pacienţi cu 
dizabilitati  de diferite grade, listele de 
aşteptare de la nivelul c.a.s.-urilor judeţene 
s-au marit exponential, existand liste de 
priorităţi pentru furnizarea acestor 
dispozitive creând nemulţumiri sociale. 
Propunerea bugetara pentru dispozitive si 
echipamente medicale din anul 2010 in 
valoare de 95416 mii lei este mai mult 
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decât insuficienta deoarece: 
-listele de aşteptare de la nivelul C.A.S.-
urilor judeţene s-au marit exponenţial, 
creandu-se discriminari in acordarea 
acestor dispozitive medicale, nedandu-se 
sansa tuturor asiguratilor de a beneficia de 
dispozitivul medical necesar  
- adresabilitate medie este de 35 mii de 
pacienţi /lunar conform statisticilor, 
adâncind nemulţumirile sociale. 
-toţi producătorii si distribuitorii de 
dispozitive si echipamente medicale 
importa materii prime si produse in procent 
de 95%, cursul euro actual ingreunand 
activitatea de furnizare a acestor dispozitive 
mai mult decât necesare pentru aceasta nisa 
de pacienţi cu dizabilitati.  
-bugetul pe dispozitive si echipamente 
medicale care reprezintă 0,6% din bugetul 
fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate intotdeauna a fost scăzut si a 
reprezentat un procent mic din fond  pentru 
importanta care o ocupa deservirea acestor 
pacienţi din punct de vedere social, al 
integrării lor in societate, pentru familia lor. 
Potrivit statisticilor din acest domeniu, 
pentru a acoperi nevoile acestor persoane 
aflate pe listele de asteptare este imperios 
necesar sa se adopte acest amendament la 
nivelul de 1% din bugetul fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 
 
Sursa de finantare:  
Secretariatul General al Guvernului si 
Administratia Prezidentiala 
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5. Anexa 3/26/29 
Ministerul Sănătăţii 
Cod obiectiv 234 
 

La anexa nr.3/26/29 pag.28 la 
cap.5000 Extinderea şi amenajare 
centru de cardiologie Timişoara se 
propune suplimentarea sumei 
destinate acestuia cu suma de 3.121 
mii lei până la suma de 7.100 mii lei.
 
Autor: dep.Iosif Ştefan Drăgulescu  
( Grup Parlamentar PD– L)  
 

Finalizarea lucrărilor pentru deschiderea 
chirurgie cardiace a noului născut şi a 
copilului mic. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la 
alte instituţii publice şi din suma aflată la 
dispoziţia Guvernului. 

 

6. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

Reabilitare Spital Orăşenesc Petrila, 
jud. Hunedoara  
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei 
 
Autor: dep.Cornel Cristian 
Resmeriţă  ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC ) 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01.  
 
 

 

7. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

Reabilitare Spital Urgenţă Petroşani, 
jud. Hunedoara  
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei 
 
Autor: dep.Cornel Cristian 
Resmeriţă  (  Grup Parlamentar al 
PSD + PC ) 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 
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8. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 Reabilitare Spital Municipal 
Vulcan, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei 
 
 
Autor: dep.Cornel Cristian 
Resmeriţă  ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC ) 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 
 
 

 

9. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

Modernizare Spital Municipal 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei 
 
Autor: dep.Cornel Cristian 
Resmeriţă ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC ) 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 
 

 

10. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

Modernizare Unitate Medico-
Socială Uricani, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara  
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei 
 
 
 
 
Autor: dep.Cornel Cristian 
Resmeriţă ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC ) 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 
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11. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 20.000 RON pentru reparaţii la 
Centrul de Sănătate din comuna 
Cervenia, judeţul Teleorman 
 
 
 
Autor: dep.Bădulescu Adrian – 
( Grup Parlamentar al PDL ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea cheltuielilor de reparaţii la 
această unitate sanitară având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

 

12. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Cod obiectiv 224 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300.000 RON pentru dotarea cu 
aparatură medicală a Secţiei ATI a 
Spitalului Judeţean Neamţ, judeţul 
Neamţ. 
 
Autor: dep.Ghiţă Eftimie Stelian -  
( Grup Parlamentar al PDL ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că dotarea secţiei ATI este deficitară. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

 

13. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Cod obiectiv 224 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 10.000.000 RON pentru 
începerea construcţiei Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Neamţ, judeţul 
Neamţ. 
 
 
 
 
Autor: dep.Ghiţă Eftimie Stelian -  
( Grup Parlamentar al PDL ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru începerea construcţiei spitalului 
deoarece în momentul de faţă activitatea 
medicală se desfăşoară în două pavilioane 
cu risc seismic ridicat. S-a primit adresă de 
evacuare a acestor două pavilioane de la 
Consiliul Judeţean Neamţ. Menţionez că  
s-au parcurs toate etapele necesare începerii 
construcţiei. Construcţia trebuia să înceapă 
în anul 2009, lucru care nu s-a întâmplat din 
lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 
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14. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii  
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200.000 RON pentru reabilitare 
Spitalul Municipal Câmpina, judeţul 
Prahova 
 
 
 
Autor: dep.Anghel Serghei Florin -  
( Grup Parlamentar al PDL ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea Spitalului Municipal 
Câmpina, judeţul Prahova. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului . 

 

15. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii  
 
 

Reparaţii capitale Spital Boli 
Infecţioase, Dermatovenerologie şi 
Psihiatrie Baia Mare, judeţul 
Maramureş (corp clădire A şi corp 
auxiliar)  
 
Suma alocată: 2.500 mii lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Cătălin Cherecheş – 
(Grup parlamentar PSD+PC ) 
 
 

Spitalul de Boli Infecţioase, 
Dermatovenerologie şi Psihiatrie  Baia 
Mare prestează servicii medicale cu un 
indice de complexitate a cazurilor ridicat 
(1,1806) , îndeplinind indicatorii de 
performanţă stabiliţi prin contractul de 
management.  
   Având în vedere creşterea numărului de 
cazuri cu patologie infecţioasă,care 
reprezintă o cauză importantă de 
morbiditate şi mortalitate, şi pentru 
asigurarea unor servicii medicale de 
calitate, în concordanţă cu indicatorii 
morbidităţii specifici şi nevoile reale ale 
pacienţilor, unitatea medicala necesită de 
urgenţă resurse financiare pentru lucrări de 
reabilitare si modernizare. 
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16. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu  300 mii 
RON pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare  termică ale Clinicii de 
Psihiatrie din cadrul Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie, 
municipiul Craiova, judeţul Dolj 
 
 
 
Autor: Senator Tudor Udriştoiu 
( Grup Parlamentar al PDL ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru  începerea lucrărilor de  reabilitare 
termică ale Clinicii de Psihiatrie din cadrul 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, 
municipiul Craiova,judeţul Dolj 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de intervenţii 
al Guvernului  
 
 

 

17. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii  
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei pentru reînfiinţarea 
Spitalului Năruja, localitatea Năruja, 
din judeţul Vrancea 
 
 
 
Autor: dep.Cristian Sorin 
Dumitrescu (Grup parlamentar 
PSD+PC ) 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 
 

 

18. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii  
 

Se propune alocarea sumei de 
160.000 lei pentru achiziţionarea de 
aparatură medicală la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Oradea. 
 
 
Autor: dep.Sonia Drăghici (Grup 
parlamentar PSD+PC ) 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
medicală este necesară achiziţionarea, în 
regim de urgenţă, a unui analizor biochimic 
şi a unui analizor ELISA. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
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19. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou 
de investiţii 

Finanţare lucrări consolidare Spital 
orăşenesc Vălenii de Munte 
100.000 lei 
 
 
 
Autor: dep.Mihai Cristian 
Apostolache (Grup parlamentar 
PSD+PC ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei clădiri deoarece 
are un stadiu avansat de degradare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 
 

 

20. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
36.000 mii lei  pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal Bacău, 
Judeţul Bacău. 
 
 
 
Autori: dep.Ionel Palăr (Grup 
Parlamentar al PNL ), dep. Mihai 
Banu (Grup Parlamentar al PNL), 
sen.Gabriel Berca ( Grup 
Parlamentar al PNL )  
 

Realizarea spitalului în cauză este unul 
dintre cele mai importante obiective de 
investiţii din oraşul Bacău, obiectiv absolut 
necesar având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul municipiului.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Sănătăţii 
 

 

21. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul “Reabilitare 
( renovare) spital orăşenesc”, oraşul 
Băicoi, cu suma de 1.500 mii lei 
 
Autor: dep.Graţiela Gavrilescu 
( Grup Parlamentar al PNL )  
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
oraşului. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
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22. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul “Cosntrucţie 
dispensar uman Măgureni”, comuna 
Măgureni, cu suma de 1.260 mii lei 
 
Autor: dep.Graţiela Gavrilescu 
( Grup Parlamentar al PNL )  
 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
oraşului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

23. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului de Psihiatrie 
– Palazu Mare -  municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Autor: dep.Antonella Marinescu 
(Grup parlamentar PSD+PC ) 
 
 

 
 
Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Sănătăţii. 

 

24. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului T.B.C. – 
Palazu Mare -  municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
 
 
Autor: dep.Antonella Marinescu 
(Grup parlamentar PSD+PC ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Sănătăţii. 
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25. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 70.000 RON pentru reabilitarea 
Spitalului Municipal Roman, Secţia 
Pediatrie municipiul Roman, Judeţul 
Neamţ 
 
 
 
Autor: dep.Neculai Marius (Grup 
parlamentar PD- L ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea spitalului având în 
vedere stadiul avansat de degradare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

26. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 20.000 RON pentru reabilitarea 
Centrului de Diabet, Nutriţie, Boli 
Metabolice, Judeţul Cluj 
 
 
Autor: dep.Mircia Giurgiu (Grup 
parlamentar PD- L ) 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital având în 
vedere stadiul avansat de degradare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

27. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa 
3/26/02, cu suma de 70 000 RON 
pentru reabilitarea Spitalului de boli 
infecţioase “Sfânta Cuvioasă 
Paraschiva”, loc. Galaţi, jud. Galaţi. 
  
 
 
Autor: dep.Boldea Mihail (Grup 
parlamentar PD- L ) 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 

 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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28. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 20.000 RON pentru reabilitarea 
Spitalului Municipal Câmpia Turzii, 
Judeţul Cluj 
 
Autor: dep.Adrian Gurzău (Grup 
parlamentar PD- L ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea clădirii având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

29. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 40 000 RON pentru Spitalul  
Municipal Turda, str.Andrei 
Mureşanu, nr.12-16, Cluj 
 
Autor: sen.Mihail Hărdău (Grup 
parlamentar PD- L ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea (lift) acestui spital. 

 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

30. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 25 000 RON pentru  Spitalul 
Orăşenesc Huedin, judeţul Cluj 
 
 
Autor: dep.Daniel Buda (Grup 
parlamentar PD- L ) 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital având în 
vedere stadiul avansat de degradare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

31. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 20 000 RON pentru Spitalul  
Clinic Judeţean Cluj, Clinica de 
Neurologie - Secţia Neurologie II.  
 
 
Autor: dep.Daniel Buda (Grup 
parlamentar PD- L ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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32. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 30 000 RON pentru Spitalul  
Clinic de Pneumoftiziologie "Leon 
Daniello", str. B.P. Cluj – Napoca, 
nr. 6, secţia a II- a, judeţul Cluj. 
 
Autor: dep.Daniel Buda (Grup 
parlamentar PD- L ) 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

33. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea   cu suma 
de 150 000 RON pentru dotarea 
blocului operator al secţiei Chirurgie 
Vasculară II din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj  
 
Autori:  
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru dotarea blocului operator al Secţiei 
Chirurgie Vasculară. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

34. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 150 000 RON pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - 
Secţia Clinica de Obstetrică – 
Ginecologie I. 
 
Autori:  
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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35. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 50 000 RON pentru Spitalul 
Clinic Judeţean Cluj, Clinica de 
Neurologie - Secţia Neurologie II.  
 
Autori:  
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

36. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 100 000 RON pentru Spitalul 
Clinic Municipal Clujana, Cluj-
Napoca, judeţul Cluj 
 
Autori:  
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

37. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 50 000 RON pentru 
Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-
Napoca, judeţul Cluj 
 
Autori:  
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 
 

38. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 30 000 RON pentru Spitalul 
Clinic de Pneumoftiziologie "Leon 
Daniello" Cluj – Napoca 
 
Autori:  
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui spital. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

39. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 150.000 RON pentru dotarea 
blocului operator Secţia Clinicii 
Chirurgie Vasculară II din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj 
 
 
 
Autor: sen.Şerban Rădulescu (Grup 
parlamentar PD-L ) 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru dotarea acestui bloc operator având 
în vedere stadiul avansat de degradare. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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40. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea sumei de 
60.000 mii lei : 

- 20.000 mii lei reabilitare 
Spital Judeţean Brăila  
 
 
 

- 40.000 mii lei dotare cu 
centrală termică a Unităţii Primire 
Urgenţe Spital Judeţean Brăila 
 
Autor: dep. Diana Tuşa (Grup 
parlamentar PNL ), Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare :Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2010 
 
Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare :Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2010 

 

41. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea a 2.000 mii lei 
pentru elaborarea studiilor de 
fezabilitate, studiu de 
refuncţionalizare şi studiu de impact 
şi studiu de mediu pentru Institutul 
Oncologic Timişoara. 
 
 
 
Autori: dep.Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 
 

Institutul Oncologic Timişoara va asigura 
asistenţa medicală de specialitate pentru o 
populaţie de peste 2 milioane de locuitori 
din regiunea de Vest. Municipalitatea 
Timişoara nu a avut resursele financiare 
pentru a finaliza un spital municipal, aflat în 
construcţie din anul 1998. A cedat structura 
în construcţie către Ministerul Sănătăţii în 
2009 pentru construirea Institutului 
Oncologic prin refuncţionalizarea 
construcţiei existente. Suma este necesară 
elaborării studiilor pre proiectare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
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42. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea sumei de 3780 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
vede, în vederea realizării 
obiectivului Spitalul municipal 
Caritas – dotare echipament medical 
 
 
Autori: dep.Marin Almăjanu (Grup 
parlamentar PNL ), dep.George 
Dumitrică (Grup parlamentar PNL ), 
sen.Romeo Nicoară (Grup 
parlamentar PNL ), Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Aparatura existentă din dotare este depăşită 
din punct de vedere fizic şi moral şi trebuie 
înlocuită. Este absolut necesară 
achiziţionarea aparaturii medicale necesare 
pe secţii pentru un act medical de bună 
calitate. 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului Sănătăţii. 

 

43. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea sumei de 3507 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului „reabilitarea şi 
modernizarea spitalului municipal 
CARITAS – reparaţii capitale” 
 
 
 
Autori: dep.Marin Almăjanu (Grup 
parlamentar PNL ), dep.George 
Dumitrică (Grup parlamentar PNL ), 
sen.Romeo Nicoară (Grup 
parlamentar PNL ), Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru reabilitarea şi 
modernizarea clădirii spitalului şi a celor în 
care se desfăşoară activităţile anexe: 
centrală termică, spălătorie. 
 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului Sănătăţii. 
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44. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Oraş Făget, construcţie ambulatoriu 
şi spital în oraşul Făget 
 
Autor: dep.Dorel Covaci (Grup 
parlamentar PSD + PC) 
 
 

Asigurarea unor servicii medicale de strictă 
necesitate, există proiect. 

 

45. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Reabilitarea pavilionului central al 
Spitalului municipal Lugoj 
Suma solicitată : 17.000.000 mii lei 
 
Autor: dep.Sorin Stragea (Grup 
parlamentar PSD+ PC ) 
 

Documentaţie depusă şi aprobată 2009, 98 
de ani de la construire 

 

46. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 545.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Autor: dep.Ştefan Valeriu Zgonea 
(Grup parlamentar PSD+ PC ) 
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la dispensarul 
medical uman din comuna Urzicuţa, judeţul 
Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

 

47. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 600.000 lei pentru  lucrările de 
construcţie la dispensarul medical 
uman din comuna Ghidici, judeţul 
Dolj. 
 
 
Autor: dep.Ştefan Valeriu Zgonea 
(Grup parlamentar PSD + PC ) 
 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor de 
construcţie la dispensarul medical uman din 
comuna Ghidici, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
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48. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Prevederea în Buget a sumei de 210 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitare dispensar uman"  
din comuna Bichiş, jud. Mureş  
 
 
Autor: Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2009. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 

49. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Prevederea în Buget a sumei de 
5.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Spital cu 50 paturi în localitatea 
Deda"  
din comuna Deda, jud. Mureş  
 
Autor: Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

 

50. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Prevederea în Buget a sumei de 
18.067 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Ambulatoriului Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş”  
din jud. Mureş (Consiliul Judeţean 
Mureş) 
 
Autor: Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţii locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
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51. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Prevederea în Buget a sumei de 
9.840 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Ambulatoriului Spitalului 
Clinic Judeţean Mureş” din jud. 
Mureş (Consiliul Judeţean Mureş) 
 
Autor: Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţii locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

 

52. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Lucrări de construire Dispensar 
uman – com. Glodeanu Siliştea, jud. 
Buzău = 840 mii lei 
 
Autor: Sen.Ion Vasile ( Grupul 
parlamentar PSD+PC ) 

-Necesitatea existenţei unui dispensar uman 
pentru comuna Glodeanu Siliştea conform 
proiect existent 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 

 

53. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Lucrări de reabilitare la Dispensarul 
Medical uman Comuna Amaru, 
judeţ Buzău = 200.000 lei 
 
Autor: dep.Ghiveciu Marian  
( Grupul parlamentar PSD+PC ) 
 

Realizarea unor spaţii necesare funcţionării 
normale a dispensarului uman 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 

 

54. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Reparaţii capitale Spitalul Clinic 
judeţean Galaţi 

- Reparaţii capitale pentru 
reabilitare subsol corp K şi L ( 
Balneofizioterapie) valoare estimată 
400.000 lei; 

- Reparaţii capitale secţie 
Neonautologie, valoare estimată 
1.100.000 lei; 

Spital construit în 1970 cu 11 niveluri, cu 
secţii cu paturi şi ambulatoriu care are 
nevoie de reabilitare totală. 
Instalaţii electrice sunt depăşite moral şi 
fizic, instalaţiile sanitare prezintă pierderi 
mari de apă, iar infiltraţiile din pardoseală 
degradează pereţii inferiori, tâmplăria 
exterioară şi cea interioară este deteriorată 
într-un procent ridicat, pardoselile pvc sunt 
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- Reparaţii capitale secţie 
Oncologie, valoare estimată 700.000 
lei; 

- Reparaţii capitale secţie 
anatomie patologică, valoare 
estimată 700.000; 

- Reparaţii capitale 
compartiment sterilizare, valoare 
estimată 500.000 lei 
 
Autori: dep.Lucreţia Roşca ( Grupul 
parlamentar PSD+PC ), dep.Florin 
Pâslaru ( Grupul parlamentar 
PSD+PC ) 
 
 

rupte, zugrăvelile sunt coşcovite şi murdare. 
Menţionăm că unitatea dispune la această 
dată de documentaţii tehnice cuprinzând 
fazele Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului, PT, DDE şi CS pentru 
reabilitarea instalaţiilor purtătoare de fluide 
şi a instalaţiilor electrice. 
 
Sursa de finanţare: Buget de stat – Alte 
cheltuieli de investiţii ( 6601510211). 

55. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Propunere investiţii noi Spitalul 
Clinic judeţean Galaţi 
Sistem de preepurare şi evacuare a 
apelor uzate, valoare estimată 
1.000.000 lei. 
 
Autori: dep.Lucreţia Roşca ( Grupul 
parlamentar PSD+PC ), dep.Florin 
Pâslaru ( Grupul parlamentar 
PSD+PC ) 
 

Specificul unităţii face ca apele 
uzate ce se deversează în reţeaua de 
canalizare a oraşului să conţină o serie de 
elemente a căror indicatori chimici sunt 
depăşiţi şi nu se încadrează în limitele 
impuse de HG 188/2002. 

În aceste condiţii unitatea nu a  
obţinut Autorizaţia de mediu. Întrucât pe 
parcursul a 35 de ani instalaţia de evacuare 
nu a beneficiat de reparaţie în momentul 
actual sunt deversări necontrolate şi în 
subsolul tehnic al clădirii, dând aspectul 
inestetic şi pericolul de tasare. 

 
Sursa de finanţare: Buget de stat – 

Alte cheltuieli de investiţii ( 6601510211). 
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56. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.055.000 RON pentru 
amenajarea Centrului Regional 
Clinic de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţe 
Sf.Spiridon Iaşi 
 
Autor : dep.Nicuşor Păduraru       ( 
Grupul parlamentar PD-L ), 
dep.Petru Movilă ( Grup 
Parlamentar PD– L)  
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru amenajarea acestui pavilion în cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe 
Sf.Spiridon Iaşi având în vedere necesitatea 
înfiinţării acestui centru regional la Iaşi.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
  

 

57. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 000 RON pentru construcţia 
unui dispensar medical în satul 
Ungheni, comuna Ungheni, Judeţul 
Argeş. 
 
 
Autor:  
Pandele Sorin Andi, deputat PD-L  
 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere necesitatea asigurării 
asistenţei medicale la nivelul întregii 
comune care are în componenţă un număr 
de 6 sate, la nivelul cărora nu există nici o 
unitate sanitară. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

58. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa 3/26,  
cu suma de 50.000 RON pentru 
inceperea lucrarilor de reabilitare la  
Dispensarul Medical Berghin, sat 
Berghin, comuna Berghin, judetul 
Alba. 
 
 
Autor: Calin POTOR,Deputat PD-L  
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru inceperea lucrarilor de reabilitare la  
Dispensarul Medical Berghin,sat Berghin, 
comuna Berghin, judetul Alba deoarece 
acest dispensar medical necesita lucrari 
urgente de reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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59. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea   cu suma 
de 40.000 RON pentru inceperea 
lucrarilor de reabilitare la  
Dispensarul Medical Ohaba,sat 
Ohaba, comuna Ohaba, judetul 
Alba. 
 
Autor: Calin POTOR,Deputat PD-L  

 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru inceperea lucrarilor de reabilitare la  
Dispensarul Medical Ohaba,sat Ohaba, 
comuna Ohaba, judetul Alba deoarece acest 
dispensar medical necesita lucrari urgente 
de reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

60. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.150.000 RON pentru Institutul 
de Boli Cardiovasculare 
„Prof.Dr.George I.M.Georgescu” 
Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori: dep.Petru Movilă ( Grup 
Parlamentar PD– L), dep.Nicuşor 
Păduraru ( Grup Parlamentar PD– 
L), dep.Ghiţă Stelian ( Grup 
Parlamentar PD– L) , dep.Şandru 
Mihaela ( Grup Parlamentar PD– L), 
dep.Vîlcu Samoil ( Grup 
Parlamentar PD– L) , dep.Dobre 
Cristina- Independent 
  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea studiului de fezabilitate 
necesar extinderii institutului. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

 

61. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Dotarea cu aparatură medicală a 
Spitalului Orăşenesc „Dr. T.C. 
Sperechez” Zărneşti. 
 
Suma necesară: 2.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Titus Corlăţean ( Grup 
parlamentar PSD-PC) 

Aparatura medicală a spitalului menţionat 
este învechita, uzata fizic şi moral. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul global aprobat 
pentru  Ministerul Sănătăţii  
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62. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
modernizare şi dotare cabinet 
medical uman în satul Coslogeni, cu 
suma de 205.000 RON 
 
Autor: Sen. Vasile Nedelcu ( Grup 
parlamentar PNL) 
 

Starea cabinetului medical este una precară 
punând în pericol sănătatea locuitorilor din 
zonă.  
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului 

 

63. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
construirea unui Centru de îngrijire 
de zi pentru copii aflati în situaţii de 
risc, comuna Vâlcelele cu suma de  
100.000 RON 
Autor: Sen. Vasile Nedelcu ( Grup 
parlamentar PNL) 
 

Numărul copiilor din zonă este in creştere şi 
au dreptul la îngrijiri medicale 
corespunzătoare. 
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului 

 

64. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru construire  Spitalul Judeţean 
de Urgenţă  Călăraşi, în cadrul 
municipiului Călăraşi cu suma de 
5.000.000 RON. 
 

Autor: Sen. Vasile Nedelcu ( Grup 
parlamentar PNL) 
 

Locuitorii oraşului au nevoie de îngrijiri 
medicale rapide şi au nevoie de un spital 
mai mare care sa facă faţă numărului 
persoanelor tratate. 
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului 
 

 

65. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, Anexa nr 
3/26/02, Titlul 6, Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art 
2, alin 12, cu suma de 300.000 RON 
pentru modernizarea spatiilor 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru modernizarea spatiilor medicale din 
cadrul sectiei clinice de recuperare 
neuromotorie a Spitalului Clinic de 
Recuperare Iasi avand in vedere 
reglementarile legale in ceea ce priveste 
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medicale in vederea implementarilor 
legale in ceea ce priveste locatia 
persoanelor cu dizabilitati fizice. 
 Spitalului Clinic de Recuperare Iasi 
Judetul Iasi 
 
Autor: Dep. Cristina Elena Dobre - 
Independent 
 

locatia persoanelor cu dizabilitati fizice 
precum si gradul avansat de degradare a 
spatiilor medicale . Anual in cadrul acestei 
sectii beneficiaza de tratament recuperator 
un numar mediu de 1148 de pacienti cu 
dizabilitati fizice 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

66. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune obiectivul : Înfiinţarea 
Institutului Oncologic Timişoara şi 
finalizarea clădirii spitalului 
 
Autor: dep.Maria Eugenia Barna ( 
Grup parlamentar PSD+PC) 
 

Construcţia a fost preluată de Ministerul 
Sănătăţii în anul 2009. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului / fondurile ministerului de 
resort. 

 

67. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru modernizarea, reabilitarea şi 
dotarea cu echipamente de 
specialitate a Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Municipal 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 

Documentaţia pentru depunere este  în curs 
de elaborare, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 400.000 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
1.400.000 lei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

68. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 13.600.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 

Clădirea spitalului este deteliorată şi 
necesită reparaţii capitale prin înlocuirea 
acoperişului, rerararea faţadei, repararea 
scărilor de acces, etc. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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69. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 613.550 lei 
pentru reparatii curente la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC)

Sunt necesare reparaţii curente la nivelul 
corpului de spital dat în funcţiune în anul 
2002 cât şi a anexei spitalului unde 
funcţionează serviciul de ambulanţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

 

70. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru lucrări de consolidare 
terasament la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 

Lucrările de consolidare sunt necesare la 
toate zidurile laterale ale spitalului şi la 
terasamentul din partea de sud-vest. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

 

71. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 5.531.840 lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 

Este imperios necesară suplimentarea 
dotării existente cu aparatură medicală şi 
echipamente de telecomunicaţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

 

72. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 60.000.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spital de 
Urgenţă Petroşani, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 

În cei 32 de ani de când funcţionează 
spitalul în această clădire, nu a beneficiat de 
nici o reparaţie capitală. Reparatia este 
necesara si in vederea acreditarii spitalului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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73. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 1.398.748 lei 
pentru Studiu de fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI 
SPALATORIE”         - Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 

Stadiul avansat de degradare a constructiei 
si uzura fizica si morala a utilajelor din 
spalatorie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 

 

74. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Studiu de fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI BLOC 
OPERATOR CHIRURGIE-
ORTOPEDIE” - Spitalul Municipal 
“Dr. Alexandru  Simionescu“ 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 
 

Stadiul avansat de degradare a constructiei 
si uzura fizica si morala a echipamentelor 
din cadrul Blocului operator 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

 

75. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 17.989,77 mii lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 
 
 
 

Este necesar suplimentarea dotării existente 
cu aparatură medicală şi echipamente. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
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76. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Alocarea sumei de 27.732,90 mii lei 
pentru  modernizarea şi extinderea 
unităţii prin construirea unei aripi 
noi la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, judeţul Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula ( Grup parlamentar PSD+PC) 
 

Construirea unei aripi noi a spitalului cu o 
suprafaţă utilă de 2900 mp care împreună 
cu supraînălşarea corpului principal cu două 
nivele ar duce la obşinerea a circa 390 
locuri de cazare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

 

77. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Continuare lucări de reparaţii 
capitale”, Spitalul judeţean  de 
urgenţă Călăraşi, jud. Călăraşi. 
 
Autor: dep. Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul procesului de 
reformă din sistemul sanitar 

 

78. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru Spitalul 
judeţean de urgenţă Călăraşi, jud. 
Călăraşi 
 
Autor: dep. Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul procesului de 
reformă din sistemul sanitar 

 

79. Anexa 3/26/02 pag.1 
Tichete de masă 0 lei 
alocaţi 

Tichete de masă 450 mii lei 
 
 
Autori: dep.Aurelia Vasile ( Grup 
parlamentar PSD+PC), dep.Dumitru 
Chiriţă ( Grup parlamentar 
PSD+PC), dep.Constantin Niţă ( 
Grup parlamentar PSD+PC). 

Se impune acordarea în continuare a 
tichetelor de masă întrucât reprezintă un 
drept câştigat şi nu poate fi anulat. 
Sursa de finanţare: diminuarea în mod 
corespunzător a bugetului Preşedintelui 
României, urmând ca cifrele să fie 
recalculate ca urmare a acceptării acestui 
amendament. 
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80. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Extindere Spital Judeţean de 
Urgenţă Vaslui 
 
 
Valoare: 19.138 mii lei 
  
Autori: sen.Silistru Doina ( Grup 
parlamentar PSD+PC), dep.Cristea 
Victor  ( Grup parlamentar 
PSD+PC) 
 

Motivare: 
Este necesar a se înfiinţa ambulatoriul 
integrat al spitalului, în acest moment 
neexistând posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, aceasta 
efectuându-se, acum, cu cheltuieli 
suplimentare de bani si timp din partea 
spitalului, a cadrelor medicale şi a 
bolnavilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului. 
 

 

81. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Consolidare, reparaţii capitale, 
extindere prin mansardare a Secţiei 
de Pneumoftiziologie Vaslui 
 
Valoare: 15.000 mii lei 
Autori: sen.Silistru Doina ( Grup 
parlamentar PSD+PC), dep.Cristea 
Victor  ( Grup parlamentar 
PSD+PC) 
 
 

Clădirea face parte din patrimoniul istoric, 
iar în decursul timpului a suferit casări 
inegale, fapt ce a condus la deteriorarea 
structurii de rezistenţă; finisajele interioare 
nu sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului. 

 

82. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Construire Centru de sănătate 
mintală, în cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui 
 
Valoare: 2.520 mii lei 
 
Autori: sen.Silistru Doina ( Grup 
parlamentar PSD+PC), dep.Cristea 
Victor  ( Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Se impune construirea unui Centru de 
sănătate mintală, pentru copii şi adulţi, în 
vederea creşterii calităţii serviciilor 
mediale, conform unui Ordin al ministrului 
Sănătăţii, emis încă din 2006. 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezerva al 
Guvernului. 
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83. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitare Spitalul Judeţean de 
Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” 
Municipiul Suceava  
Suma alocată 10.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 

Reabilitare spital 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

84. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Finalizare lucrări construcţie  
Spitalul municipal Fălticeni 
Suma alocată 10.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 
 
 

Finalizare lucrări 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

85. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitarea Spitalului municipal 
Vatra Dornei 
Suma alocată 5.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 

Reabilitare spital 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

86. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitare unitate medico-socială 
"Carmen Sylva",  
Oraşul Broşteni, Jud. Suceava 
Suma alocată 2.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 
 
 

Reabilitare unitate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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87. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitarea Spitalul de Psihiatrie 
Cronici 
Oraşul Siret, jud. Suceava 
Suma alocată 5.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 

Reabilitare spital 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

88. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitarea Spitalului de boli 
cronice Oraşul Solca, jud Suceava 
 
Suma alocată 2.500 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 
 

Reabilitare spital 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

89. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitare Unitate medico-socială 
Oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava 
Suma alocată 1.500 mii lei 
 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 
 

Reabilitare unitate 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

90. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitare Unitate medico-socială 
Com. Dumbrăveni, jud Suceava 
Suma alocată 2.000 mii lei  
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 
 

Reabilitare unitate 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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91. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 

 

Reabilitare Unitate medico-socială  
Com. Mălini, jud Suceava 
Suma alocată 2.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 

Reabilitare unitate 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

92. 

Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 
 

Reabilitare Unitate medico-socială  
Com Zvoriştea, Jud Suceava 
Suma alocată 2.000 mii lei 
 
Autor: Sen.Gavril Mîrza ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 
 

Reabilitare unitate 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

93. Anexa nr.3/26/29  
Ministerul Sănătăţii 
Obiectiv nou de 
investiţii 
 

Se propune  alocarea sumei de 300 
mii lei  pentru dotarea cu aparatură 
medicală a  Spitalului Jud. Reşiţa  
 
Autor : senator Iosif Secăşan ( Grup 
Parlamentar PD– L)  
 

Aparatura medicală a spitalului este 
învechită, uzată fizic şi moral. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

94. Anexa 3/26/28 
51.02.11.Transferuri 
pentru reparaţii 
capitale – spitale   

Spital Clinic Judeţean  de Urgenţă 
Oradea …. 3,548 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Reabilitare reţea de distribuţie a energiei 
termice Staţionar 2; 
Reabilitare bloc operator; 
Reabilitare staţionar 2; 
Reabilitare şarpanta din lemn cu invelitoare 
din ţigla Staţionar 2; 
Reabilitat grup hidrofor(pompe incendiu, 
vane, stocator apa 300mc); 
Reabilitare ascensoare. 
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95. Anexa 3/26/28 
51.02.11. Transferuri 
pentru reparaţii 
capitale – spitale   

Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologică …….14,721 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Corp B1 si B2; et. 1 si et. 2 (OB I, OB II, 
OBIII, Laborator); 
Pavilionul 1 (sectiile OB II; OB IV); 
Corp A (ambulator); 
Corp C - bucătărie (instalaţii frig, plite 
electrice, marmide, zugrăveli, tâmplărie); 
instalaţii alimentare cu apa (hidrofor si 
rezervor apa); 
Inlocuire instalaţie de oxigen si aer 
comprimat ( corp B2, sala de naştere, 
pav.1). 
 

 

96. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spital  Clinic de Neurologie şi 
Psihiatrie Oradea……..2,832 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Reparaţii capitale, recompartimentare, 
modernizare Pavilion IV; 
Reparaţii capitale, consolidare 
recompartimentare, modernizare Pavilion 
V; 
Reparaţii capitale împrejmuiri; 
Reparaţii capitale instalaţie iluminat 
exterior; 
Consolidare perete Pavilion VI. 
 
 

 

97. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spital Oraş Aleşd …2,550 mii lei 
 
 
 
 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 
 
 

RK " Corp vechi  spital (1) "  ( 
recompartimentări, amenajări, lucrări de 
modernizare; 
RK  " Clădire secţia exterioara 
pneumologie – TBC. 
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98. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spital Municipal Beiuş …3,850 mii 
lei 
 
 
 
 
 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Lucrări de reabilitare reamenajare la secţiile 
Chirurgie , ATI, Ortopedie; 
Lucrări de reabilitare reamenajare la secţiile 
Oftalmologie, ORL; 
Lucrări de reabilitare reamenajare la secţiile 
Interne, Neurologie; 
Refacerea rezervei de apă la cele doua 
staţionare; 
Lucrări de reabilitare la reţelele  interioare 
de alimentare cu apă rece şi caldă; 
Înlocuirea tâmplăriei existente interiore şi 
exterioare la Staţionarul I şi II care este 
veche şi uzată cu tâmplărie PVC tip 
termopan; 
Lucrări de reabilitare la faţada clădirilor 
Staţionar I; 
Înlocuirea acoperişului la clădirile 
Staţionarului I; 
Reabilitarea, modernizarea clădirii 
farmaciei cu circuit inchis. 
 

 

99. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spitalul Municipal Marghita 
…...9,592 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Reabilitarea clădirii ,,Secţia Interne – B”; 
Reabilitarea clădirii ,,Poartă-Birou primire”; 
Reabilitarea clădirii ”Secţia Pneumo-
Ftiziologie”; 
Reabilitarea clădirii ”Secţia BFT”; 
Reabilitarea clădirii ,,Sectia Pediatrie”; 
Reabilitarea clădirii ,,Secţia Interne – A”; 
Reabilitarea clădirii ,,Obstetrica 
Ginecologie; 
Reabilitarea clădirii ,,Secţiilor Psihiatrie si 
ORL”; 
Reabilitarea clădirii secţiilor Chirurgie, 
ATI, Oftalmologie, Bloc Operator. 
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100. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spitalul Municipal Salonta ….400 
mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Reabilitarea Bloc alimentar, amenajare 
magazie de alimente; 
Reorganizare - reabilitare spălătorie. 

 

101. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spitalul Oraş Ştei …..2150 mii lei 
 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Reparaţii capitale Pavilion A; 
Reparaţii capitale Pavilion B; 
Reparaţii capitale Pavilion C 

 

102. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spitalul Psihiatrie Nucet  3,650 mii 
lei 
 
 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Reparaţii capitale pavilion A; 
Reparaţii capitale spălătorie pavilion B; 
Reparaţii capitale pavilion B si reabilitare 
circuite funcţionale; 
Reparaţii capitale Pavilion TBC 

 

103. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spital Psihiatrie Ştei …. 80 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 
 
 

RK - 3 camere de izolare  

104. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Centru de Sănătate Bratca  242 mii 
lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Reparaţii capitale pavilioane Interne, 
Psihiatrie; 
Reparaţii instalaţii pavilioane interne si 
psihiatrie; 
Modernizare centrala termica pavilion 
interne şi psihiatrie. 
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105.  Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale  Transferuri 
pentru reparaţii 
capitale – spitale   

Spital Municipal Oradea  6,331 mii 
lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Lucrări de reparaţii capitale- Reabilitare –
Modernizare Bloc Operator Copii; 
Realizarea unui  Bloc Operator - Chirurgie 
generală Adulţi: 
Lucrări de investiţii pentru realizarea unui 
rezervor de 100 mc pentru asigurarea 
rezervei PSI şi a conductei uscate PS; 
Lucrări de Reabilitare -Modernizare Punct 
Termic. 
 

 

106. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spitalul Orăşenesc Ştei (Pediatrie)   
25,000 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Lucrări de reabilitare  

107. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spital Clinic Judeţean Oradea  6,000 
mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

RK construcţii si instalaţii pentru obţinerea 
autorizaţiei sanitare de funcţionare 

 

108. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spital Clinic Neurologic Oradea   
210 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Lucrări de faţada la Pavilion III  

109. Anexa 3/26/28 
51.02.11. 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale – 
spitale   

Spital Municipal Oradea   2,988 mii 
lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Lucrările de recompartimentare, reparaţii 
generale şi renovare, nivelul 1- corp A + 
corp B, nivelele 5,6,7,8,10 – corp A, 
nivelele 2,4 parţial – corp B; 
Lucrări de Instalaţii electrice interioare şi 
exterioare, curenţi tari,slabi, tablou general, 
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legătura cu tablourile electrice din cadrul 
promitentului achizitor, distribuţie, grup 
electrogen, telefonie, reţea date-voce, 
control acces; 
Centrul de Permanenţă Stomatologică 
începută în anul 2008. 
 
 

110. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă  

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Oradea ….. 16,031 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură performantă necesară.  

111. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Clinic de Obstetrică 
Ginecologică Oradea  …1,805 mii 
lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

112. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Clinic de Neurologie şi 
Psihiatrie Oradea ….. 600 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

113. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Oraş Aleşd …..813 mii lei 
 
 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  
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114. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Municipal Beiuş …3,490 mii 
lei 
 
 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

115. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Municipal Marghita  2,504 
mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

116. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spitalul Municipal Salonta 311 mii 
lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

117. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spitalul Oraş Ştei … 1,065 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

118. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Psihiatrie Nucet … 550 mii 
lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 
 
 

Dotări cu aparatură necesară.  
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119. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Psihiatrie Ştei ……25 mii lei  
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Ecograf portabil  

120. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Centru de Sănătate Bratca … 110 
mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

121. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Centru de Sănătate Valea lui Mihai    
259 mii lei   
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

122. Anexa 3/26/28 
660151.02.08. 
Aparatură medicală şi 
echipamente de 
comunicaţii în urgenţă 
 

Spital Clinic Municipal Oradea  
3,714 mii lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Dotări cu aparatură necesară.  

123. Anexa 3/26/29 
Cod obiectiv 707 

Spital Municipal Beiuş…..11,200 lei 
 
Autor: Sen.Petru Filip ( Grup 
Parlamentar PD– L) 
 

Construirea unui nou dispensar TBC 
Construirea unui nou corp de clădire de la 
Staţionarul I (pentru mutarea secţiilor 
Oftalmologie, Pediatrie,Obstetrica 
Ginecologie, Nou Născuti, de la Staţionarul 
II la Staţionarul I 
Amenajare secţie Balneologie, Fizioterapie 
şi Recuperare medicală (BFT) 
Amenajare  Bază de tratament pentru (BFT) 
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124. Anexa nr. 3 / 26 / 29 - 
MINISTERUL 
SANATATII 
 

Se propune completarea Anexei nr. 
3/26/29 – cu FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA Sibiu, cu suma de 
5.000 mii lei 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 
 

Spitalul Judetean de Urgenţă Sibiu 
funcţionează în 20 de pavilioane in trei 
locaţii diferite, cea mai veche cladire fiind 
construită în 1857, iar cea mai nouă în anii 
1980, costurile de funcţionare sunt foarte 
ridicate, consultaţiile interclinice se 
efectuează cu efort şi disconfort pentru 
bolnav  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatul 
General al Guvernului  
 
 

 

125. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate - Capitolul 
5005, grupa 10, art. 01, 
alineat 09 

Se propune eliminarea sumei 
prevăzută la Capitolul 5005, grupa 
10, art. 01, alineat 09 - Prime de 
vacanta in suma de 4.000 mii lei 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 
 

Primele de vacanţă nu se justifică în actuala 
conjunctură economică pe care este 
construit bugetul de stat 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate 

 

126. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate - Capitolul 
5005, grupa 20, art. 01, 
alineat 30 

Se propune diminuarea sumei 
alocată pentru Alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi funcţionare, cu 
suma de 220.000 mii lei 
 
 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 

Suma prevăzută a fi diminuată va fi 
suplimentată la produse farmaceutice care 
sunt de primă necesitate în sistemul sanitar 
actual 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate 
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127. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate - Cap. 
6605, subcapitol 01 – 
Administraţia centrală 

Se propune diminuarea sumei 
alocată pentru Administraţia 
centrală,  cu suma de 224.000 mii 
lei 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 

Programul de guvernare şi promisiunile 
electorale sunt structurate aşa cum este şi 
normal pe reducerea cheltuielilor 
administrative şi orientarea lor spre servicii 
şi produse medicale 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate 
 

 

128. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 02 Servicii 
publice descentralizate 

Se propune diminuarea bugetului cu 
sume de 120 000 mii lei 
 
Autori: dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ), sen.Minerva 
Boitan (Grup parlamentar PNL ). 
 

Nu este justificata cresterea acestui capitol 
cu peste 135% 

 

129. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  5005 / 020 / 01 / 30 
Alte bunuri si servicii 

Se propune diminuarea bugetului cu 
suma de 220 000 mii lei 
 
Autori: dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 
 

Nu este justificata creşterea acestui capitol 
cu peste 437% 

 

130. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6600 / 01 / 02 
Masini, echipamente si 
mijloace de transport 

Se propune diminuarea bugetului cu 
sume de 20 000 mii lei 
 
Autor : dep.Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ) 

Nu este justificata creşterea cu 1603 %  
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131. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 03 ?05 
dispozitive si 
echipamente medicale 

Majorarea bugetului cu suma de  
70 000 mii lei  
 
 
 
 
Autori: dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 
 
 

Lista de asteptare este de peste 6 luni, 
inclusiv pentru copii, care prin lege 
reprezinta urgente. 
 
Sursa de finantare : diminuarea bugetului 
la pozitia 6005 / 02 

 

132. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04  /03 
Asistenta medicala 
stomatologica 

Majorarea bugetului cu suma de  
50 000 mii lei 
 
Autori: dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ), sen.Minerva 
Boitan (Grup parlamentar PNL ). 
 
 

Lista de asteptare este de peste 6 luni, 
inclusiv pentru copii, care prin lege 
reprezinta urgente. 
 
Sursa de finantare : diminuarea bugetului la 
pozitia 6005 / 02  

133. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04 / 04 
Asistenta medicala in 
specilaitati paraclinice 

Majorarea bugetului cu suma de 
200000 mii lei 
 
Autori: dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ), sen.Minerva 
Boitan (Grup parlamentar PNL ). 
 

In anul 2009 a existat un deficit de finantare 
de peste 300 000 mii ron, care a afectat 
toate specialitatile medicale 
 
Sursa de finantare : diminuarea de la 5005 
/ 020 / 01 / 30 
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134. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04 / 01 
Asistenta medicala 
primara 

Majorarea bugetului cu suma de  
40 000 mii lei  
 
Autori: dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 
 

In anul 2009 a existat un deficit de finantare 
de peste 250 000 mii ron, care a afectat 
toate specialitatile medicale 
 
Sursa de finantare : diminuarea de la 5005 
/ 020 / 01 / 30 

 

         

 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ 

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii  
 
 
 

1. Anexa 2 Sinteza 
cheltuielilor pe surse de 
finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, 
articole, si alienate, dupa 
caz, pe anii 2008-2010- 
capitolul 6601 –
SANATATE –propuneri 
2010: 2.353.343 mii lei 

Anexa 2 Sinteza cheltuielilor pe 
surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole, si alienate, dupa 
caz, pe anii 2008-2010- capitolul 
6601 –SANATATE –propuneri 
2010:  

- 6.275.581 mii lei  
 
 
 

Sanatatea reprezinta sectorul cel mai 
important care necesita in conditiile actuale 
o suplimentare substantiala a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor medicale si 
implicit la cresterea accesului la serviciile 
de sanatate.  
 
Sursa de finantare: 
- Anexa 3/01 Administratia Prezidentiala, 

Prin majorarea bugetului 
pentru sănătate la 4 % din PIB. 
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Autor : dep.Tudor Ciuhodaru 
( Grupul parlamentar PSD+PC ) 
 
 

capitolul 5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente, grupa 
/titlul 20-titlul II bunuri si servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia Prezidentiala, 
capitolul 5100, subcapitolul 01, grupa/titlul 
01 cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale: capitolul 5001 cheltuieli buget de 
stat, grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 01-
constructii. 
 
 

2. Anexa 3/26 Bugetul pe 
capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole, si 
alienate dupa caz pe anii 
2008-2010 –sumele 
alocate din bugetul de 
stat –capitolul 6601 –
SANATATE – propuneri 
2010: 2.262.977 mii lei 
 

Anexa 3/26 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole, si alienate dupa 
caz pe anii 2008-2010 –sumele 
alocate din bugetul de stat –capitolul 
6601 –SANATATE – propuneri 
2010:  
       -  6.034.605 mii lei  
 
 
 
Autor : dep.Tudor Ciuhodaru 
( Grupul parlamentar PSD+PC ) 
 

Sanatatea reprezinta sectorul cel mai 
important care necesita in conditiile actuale 
o suplimentare substantiala a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor medicale si 
implicit la cresterea accesului la serviciile 
de sanatate.  
 
Sursa de finantare: 
- Anexa 3/01 Administratia Prezidentiala, 
capitolul 5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente, grupa 
/titlul 20-titlul II bunuri si servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia Prezidentiala, 
capitolul 5100, subcapitolul 01, grupa/titlul 
01 cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 

Idem. 
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-Anexa 3/34 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale: capitolul 5001 cheltuieli buget de 
stat, grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 01-
constructii. 
 
 

3. Anexa 3/26/29 
Ministerul Sănătăţii 
Cod obiectiv 223 
Refuncţionalizare imobil 
Spital clinic de urgenţă 
cu 300 de paturi Iaşi, în 
curs de execuţie, pentru 
amenajarea Institutului 
Regional de Oncologie 
300 paturi Iaşi 
 

Se propune schimbarea denumirii 
obiectivului de investiţii în : 
 
Reconsolidare imobil Spital clinic 
de urgenţă cu 300 de paturi Iaşi, în 
curs de execuţie 
 
Autor: dep.Tudor Ciuhodaru ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 
 
 
 
 

Pentru adaptarea consorţiului la Spitalul 
clinic de urgenţă cu 300 de paturi Iaşi. 

Nu are fundamentare 
legislativă. 

4. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate - Capitolul 
5005, grupa 10, art. 01 
alineat 04 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru Spor de vechime,  
cu suma de 4.000 mii lei 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 
 
 
 

Există o diminuare nejustificată pentru 
Sporul de vechime, în raport cu Primele de 
vacanţă, care nu se justifică în actuala 
conjunctură economică pe care este 
construit bugetul de stat 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate sume transferate de la 
capitolul 5005, grupa 10, art. 01, alineat 09 
- Prime de vacanta 
 
 
 

Pentru acoperirea restanţelor 
recunoscute de instanţele de 
judecată. 
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5. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate - Cap. 5005, 
grupa 71, articol 01, 
alineat 30 

Se propune diminuarea sumei 
alocată pentru: Alte active fixe,  cu  
suma de 6.000 mii lei 
 
 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 

Sumele prevăzute la Alte active fixe sunt 
supraestimate în raport cu necesităţile 
sistemului sanitar, care în perioada de criză 
trebuie orientat spre asistenţă medicală 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate 

Suma este necesară pentru 
asigurarea bunei desfăşurări a 
activităţii CNAS. 

6. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate - Cap. 6605,  
subcapitol 06 - Servicii 
medicale cu asistenţă 
medicală cu paturi 

Se propune diminuarea sumei 
alocată pentru Servicii medicale cu 
asisţenţă medicală cu paturi, cu 
suma de 58.000 mii lei 
 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 

Reforma în sănătate presupune alocarea 
sumelor şi serviciilor medicale 
preponderent spre ambulator 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate 

Acest transfer de sume este 
inoportun. 

7. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate – Capitolul 
6605, subcapitol 05 - 
Servicii de urgenţă 
prespitaliceşti şi 
transport sanitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru Servicii de urgenţă 
prespitaliceşti şi transport sanitar, cu 
suma de 58.000 mii lei 
 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 

Reforma în sănătate presupune alocarea 
sumelor şi serviciilor medicale 
preponderent spre ambulator 
  
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate - sume 
transferate de la capitolul 6605, subcapitol 
06 - Servicii medicale cu asistenţă medicală 
cu paturi 
 
 

Idem. 
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8. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate – Capitolul 
6605, subcapitol 03 - 
Produse farmaceutice, 
materiale sanitare 
specifice şi dispozitive 
medicale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru Produse 
farmaceutice, materiale sanitare 
specifice şi dispozitive medicale, cu 
suma de 365.000 mii lei 
 
 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 

Reducerea cheltuielilor administrative şi 
orientarea lor spre servicii şi produse 
medicale 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate sume 
transferate de la capitolul 6605, subcapitol 
01 – Administraţia centrală  şi capitolul 
6605, subcapitol 02 - Servicii publice 
descentralizate 
 

Suma solicitată nu poate fi 
acoperită prin sursele de 
finanţare propuse. 

9. Anexa nr. 10/02 Casa 
Naţională de Asigurări 
de Sănătate – Capitolul 
6605, subcapitol 07 
Îngrijiri medicale la 
domiciliu 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru Ingrijiri medicale 
la domiciliu, cu suma de 21.000 mii 
lei 
 
 
 
 
Autor : Sen.  Minerva Boitan ( Grup 
Parlamentar PNL)  
 
 

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu 
vor putea fi extinse şi în  zonele mic urbane 
şi rurale 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Fondului Naţional unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate sume 
transferate de la capitolul 5005, grupa 71, 
articol 01 alineat 30 

Idem. 

10. Anexa 10/02 Bugetul pe 
capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole, si 
alienate dupa caz, pe anii 
2008-2010-sumele 
alocate din bugetul 
fondului national unic de 
asigurari sociale de 
sanatate – capitolul 6605 

Anexa 10/02 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole, si alienate dupa 
caz, pe anii 2008-2010-sumele 
alocate din bugetul fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate 
– capitolul 6605 – SANATATE- 
propuneri 2010:  
 - 42.307.562 mii lei  
 

Sanatatea reprezinta sectorul cel mai 
important care necesita in conditiile actuale 
o suplimentare substantiala a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor medicale si 
implicit la cresterea accesului la serviciile 
de sanatate.  
 
 

Prin adoptarea 
amendamentului de solicitare a 
4 % din PIB pentru sănătate. 
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– SANATATE- 
propuneri 2010: 
14.740.574 mii lei 

 
 
Autor : dep.Tudor Ciuhodaru  
( Grupul parlamentar PSD+PC ) 
 

 
Sursa de finantare: 
- Anexa 3/01 Administratia Prezidentiala, 
capitolul 5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente, grupa 
/titlul 20-titlul II bunuri si servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia Prezidentiala, 
capitolul 5100, subcapitolul 01, grupa/titlul 
01 cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale: capitolul 5001 cheltuieli buget de 
stat, grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 01-
constructii. 
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	AVIZ
	Pentru o infrastructură medicală adecvată nevoilor municipiului Brăila.
	Pentru o infrastructură medicală adecvată nevoilor municipiului Brăila.
	Institutul Oncologic Timişoara va asigura asistenţa medicală de specialitate pentru o populaţie de peste 2 milioane de locuitori din regiunea de Vest. Municipalitatea Timişoara nu a avut resursele financiare pentru a finaliza un spital municipal, aflat în construcţie din anul 1998. A cedat structura în construcţie către Ministerul Sănătăţii în 2009 pentru construirea Institutului Oncologic prin refuncţionalizarea construcţiei existente. Suma este necesară elaborării studiilor pre proiectare.
	Aparatura existentă din dotare este depăşită din punct de vedere fizic şi moral şi trebuie înlocuită. Este absolut necesară achiziţionarea aparaturii medicale necesare pe secţii pentru un act medical de bună calitate.
	Sumele sunt necesare pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului şi a celor în care se desfăşoară activităţile anexe: centrală termică, spălătorie.
	Asigurarea unor servicii medicale de strictă necesitate, există proiect.
	Documentaţie depusă şi aprobată 2009, 98 de ani de la construire
	Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.
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