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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua  de 22 noiembrie 2013   
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua  de 22.11.2013, având următoarea ordine zi:                   

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului  Legii bugetului de stat pe 

anul 2014 (PLx 514/2013) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

 

La primul punct al ordinii de zi,  Comisia pentru sănătate şi 

familie, Comisia pentru muncă şi protecţie socială ale Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului au dezbătut  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu 

majoritate de voturi (26 de voturi pentru şi 6 voturi împotrivă), avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost respinse.  

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut, în comun 

cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului, proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2014, secţiunea sănătate. 



În anul 2014 bugetul alocat sănătăţii se estimează la 4,1% din PIB,  

în scădere cu 0,3% faţă de anul 2013. 

Bugetul Ministerului Sănătăţii în anul 2014 este prognozat la 8,0 

miliarde lei, respectiv cu 18,0% mai mic decât în anul 2013. 

Bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru anul 2014, cuprinde venituri 

de la bugetul de stat (84,6%), venituri proprii (15,2%) şi fonduri externe 

nerambursabile (0,2%). 

Pentru anul 2014, sumele alocate de la bugetul de stat sunt estimate 

la 6,7 miliarde lei, cu 19,2% mai mici decât în anul 2013. 

Sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii 

pentru anul 2014 sunt estimate la 1,2 miliarde lei în scădere cu 16,2% faţă 

de anul 2013. 

În anul 2014, sumele alocate din fonduri externe nerambursabile se 

situează la 5,8 milioane lei, ca şi în anul precedent. 

În proiectarea bugetului Ministerului Sănătăţii s-a avut în vedere 

îndeplinirea următoarelor obiective principale: 

- creşterea graduală a resurselor alocate; 

- creşterea finanţării asistenţei medicale de urgenţă; 

- susţinerea financiară a programelor de sănătate; 

- finanţarea reabilitării şi consolidării unor unităţi sanitare publice; 

- finanţarea achiziţionării şi a dotării unităţilor sanitare cu 

echipamente medicale, cu aparatură medicală şi mijloace de transport 

sanitar; 

- acordarea de sprijin financiar pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi 

dotarea spitalelor publice din reţeaua administraţiei publice locale. 

Pentru anul 2014, veniturile Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate sunt estimate la un nivel de 22,6 miliarde lei, respectiv 

cu 0,14% mai mici decât cele din anul 2013. 
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Nivelul cheltuielilor estimate din bugetul fondului pentru anul 

2014, sunt de 22,6 miliarde lei, cu 0,14% mai mici decât în anul 2013, 

rezultând un buget echilibrat.  

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 23 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

Supuse la vot, au fost admise cu majoritate de voturi 2 

amendamente. 

În continuare s-a supus la vot proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2014, secţiunea sănătate fiind votat cu 17 voturi pentru şi 3 voturi 

împotrivă, în forma înaintată de Guvern cu amendamentele care fac 

obiectul anexei. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu şi  dna dep. 

Camelia Khraibani ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena 

Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( Grup 

Parlamentar al PNL),   dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu 

Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC), fiind absentă dna dep.Camelia 

Margareta Bogdănici  ( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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