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AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2017 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 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 2017, trimis comisiilor cu adresele nr.PLx 

7/2017  din 1 februarie 2017, respectiv nr. L10 din  data de 1 februarie 2017. 

La şedinţa comună din data de 3 februarie 2017, Comisia sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au hotărât  cu                                                           

majoritate de voturi (17 pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri), avizarea favorabilă a 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017. 

 Amendamentele respinse se regăsesc în anexa care face parte integrantă din 

prezentul aviz comun. 

 

PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE, 

Deputat  FLORIN BUICU                               Senator LASZLO ATTILA 

 
 
 
 

SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
Deputat VASS LEVENTE                                         senator MIHAI RUSE
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                 ANEXĂ   
    

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 

Motivația  
respingerii 

1.  

 
Ministerul Sănătăţii – anexa 
nr. 3/26, capitol 6601 
Sănătate, titlu 70-71  
 

 
Alocarea sumei de 40.000 mii lei 

pentru repunerea în funcţiune la 
parametrii optimi a Institutului 
Cantacuzino 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 

Grup PSD 

 
Institutul Cantacuzino asigură 

securitatea epidemiologică a 
României prin produse 
farmaceutice ieftine, multe dintre 
ele unice la nivel mondial.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Bugetul de stat 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

2.   
Ministerul Sănătăţii – anexa 
nr. 3/26, capitol 6601 
Sănătate,  
51.02.12, titlul VI 
Transferuri între unitati ale 
administraţiei publice 
art. 02 Transfer de capital 
alin.12 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale   
 
   

 
Se propune alocarea sumei de 80.600 

mii lei pentru Spitalul Regional de 
Urgenţa Iaşi 
 
 
 
 
 
 

 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PSD 
 

 
    Considerăm oportună o astfel de 
investiţie având in vedere că nu 
există în acest moment un spital 
monobloc, cu toate specialităţile 
incluse pentru rezolvarea 
corespunzătoare a cazurilor urgente 
pentru cei 6 milioane de locuitori ai 
Moldovei. 
Sursa de finantare:  
   Bugetul ministerului 
    Fonduri externe nerambursabile                          

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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3.  Anexa nr.3/26 
 
Ministerul Sănătăţii  
  

Alocarea a 6% din PIB (48.911,7   
milioane lei, echivalentul a  10.966,7 
milioane euro). 

În anul 2017, din procentul de 6%, un 
procent de 5% din PIB se alocă pentru 
finanţarea politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul sănătăţii şi un 
procent de 1% din PIB pentru 
infrastructură în domeniul sănătăţii. 

Bugetele ordonatorilor principali de 
credite şi anexele care vizează domeniul 
sănătăţii se modifică corespunzător. 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PSD 

 
Necesitatea finanţării curente şi de 
capital din domeniul sănătăţii, în 
acord cu obiectivele asumate şi cu 
cerinţele interne şi europene, 
impune mărirea alocărilor bugetare 
pentru acest domeniu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat 
Fonduri externe nerambursabile 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

4.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 49.874 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. 
Maria" Iaşi.   
 

Inițiatori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu Macovei 

Motivația: Aceste unităţi medicale 
deservesc, prin activitatea 
desfăşurată, pacienţii din Judeţul 
Iaşi, dar şi pe cei din celelalte 
judeţe ale Regiunii Nord-Est a 
României. Reabilitarea 
infrastructurii sanitare a Spitalului 
Clime de Urgenţă pentru Copii "Sf. 
Maria" Iaşi este imperativ necesară, 
având în vedere statutul de spital 
regional şi de cel mai important 
spital pentru copii din Regiunea de 
Nord-Est a României, acoperind 8 
judeţe şi o populaţie, cu vârsta 
cuprinsă între 0 şi 18 ani, de peste 
2 milioane de copii. Proiectul 
privind reabilitarea spitalului este 
în faza de proiect tehnic, valoarea 
totală a acestuia fiind de 85,01 
milioane lei, 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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sumă ce nu poate fi suportată 
integral din bugetul Judeţului Iaşi, 
prin Consiliul Judeţean Iaşi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

5.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 11.695 mii lei pentru 
construirea Pavilionului 8, Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi.  

Inițiatori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu Macovei 

Motivația: Proiectul propus pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
"Sf. Parascheva"   Iaşi     este  
întocmit   la  faza  de   studiu de 
fezabilitate și are o valoare de totală 
de 47,51 milioane lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

6.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 53.901 mii lei pentru 
reabilitarea infrastructurii sanitare la 
Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" Iași.  
 

Inițiatori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu Macovei 

Motivația: Suplimentarea este 
necesară pentru infrastructura 
sanitară: reabilitarea şi 
modernizarea Secţiei Clinice A.T.I. 
şi bloc operator pentru transplant 
renal; extindere clădire 
Ambulatoriu clinic, reabilitare 
termică şi eficientizare energetică 
clădire nouă C2, dotarea cu 
aparatură medicală de strictă 
necesitate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 



 

5 
 

7.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 14.957 mii lei pentru 
reabilitarea infrastructurii sanitare la 
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi.  
 

Inițiatori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu Macovei 

Motivația: Suplimentarea este 
necesară pentru infrastructura 
sanitară:  RK Corp D, etajele III, IV 
şi V; dotarea cu aparatură medicală 
de strictă necesitate; reabilitarea   
staţiei   de   preepurare   ape   uzate 
sulfuroase a spitalului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

8.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se alocă suma de 10.000 mii lei pentru 
construirea Spitalului Regional de 
Urgenţă Iaşi. 

Inițiatori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu Macovei 

Motivația: Municipiul Iaşi a 
înaintat către Ministerul Sănătăţii 
documentele necesare demarării 
acestui proiect de investiții strategic şi 
solicită finanţarea din bugetul de stat 
a etapelor următoare pentru 
continuarea sa. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

9.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătății 
 

Se solicită alocarea sumei de 2.952 mii 
lei în vederea construirii corpului de 
clădire ”Primiri Urgenţe”, din cadrul 
Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani, 
judeţul Iaşi. 
 

Motivația: Spitalului Municipal 
Paşcani a fost dat în funcţiune în 
anul 1982, iniţial nefiind prevăzut 
cu spaţii destinate special pentru 
acordarea asistentei medicale de 
urgenţă. Datorită adresabilităţii din 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Inițiatori: 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 

Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru 

Deputat PSD Vasile Cîtea 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Silviu Nicu Macovei 

ce în ce mai mari şi complexității 
cazurilor prezentate la camera de 
gardă (73.758 înregistrate în anul 
2016), conducerea Spitalului 
Municipal Paşcani a propus 
reconfigurarea spaţiilor existente în 
vederea construirii unui corp de 
clădire cu destinația primiri 
urgenţe. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

10.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 1/ Alineat 11/  
Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetul fondului 
national unic de asigurari 
sociale de sanatate 
  

Se propune alocarea sumei 1.800.000 mii 
lei pentru creșterea finanțării Asistenţei 
medicale primare. 
 
 
Autori:   
Deputat PNL  Antoneta Ioniţă 

Este necesară creșterea finanțării 
medicinei primare prin legea 
privind bugetul de stat, care să 
aducă medicina primară la nivelul 
recomandat de Banca Mondială, 
adică 12% din FNUASS total. Din 
statisticile oficiale ale CNAS 
rezultă că medicina primară acordă 
70-80% din serviciile medicale din 
sistem, deși finanțarea actuală a 
acesteia este de sub 6% din 
FNUASS total. Medicina de familie 
poate rezolva prompt si economic 
toate nevoile medicale uzuale ale 
populatiei, este accesibila si bine 
reprezentata in aproape toate zonele 
tarii. 
Asistența medicală primară este şi 
trebuie să fie primul bastion în 
slujba sănătăţii oamenilor. Studiile 
internaţionale, în special raportul 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Organizației Mondiale a Sănătății 
2008 World Health Report 
“Asistența medicală primară – 
Acum mai mult ca niciodată!” 
(http://www.who.int/whr/2008/en/) 
au arătat de mult că ţările cu o 
asistență medicală primară 
(medicină de familie) bine 
dezvoltată, au o populaţie mai 
sănătoasă, mai puţine internări fără 
rost, o cheltuire mai eficientă a 
banilor din sistem. Studiile făcute 
pentru sistemul medical românesc 
de Banca Mondială, NICE 
(https://www.nice.org.uk/ ), au 
arătat necesitatea imperioasă de 
dezvoltare şi finanţare a asistenţei 
medicale primare. 
Procentul alocat medicinei de 
familie în Romania este mult 
subdimensionat, in contrast cu 
celelălte țări europene unde acesta 
este de minim 9 - 14% din sumele 
totale alocate sănătăţii. În 2016, 
datorită creşterii exclusive a 
finanţării segmentului spitalicesc, 
procentul era de sub 6% din 
FNUASS total, cel mai mic din 
anul 2008 până în prezent. 
Sursa de finanţare:  
- În vederea asigurării finanţării 
corespunzătoare, propunem 
diminuarea corespunzătoare a 
sumelor prevăzute la Anexa 
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nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE. 

11.  

Anexa 3/26 
Ministerul Sănătății 
Cap. 5001, grupa 51, alin. 11 
Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale 
 

Se propune suplimentarea cu suma  de 
74.804,422  mii lei  la bugetul 
Ministerului Sănătății pentru reabilitarea 
și consolidarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Argeş. 
 
Autorii: 
Senator PNL de Argeș Ion Popa  
Deputat PNL de Argeș Dănuţ Bica 

Asigurarea servicilor medicale 
potrivit legislaţiei specifice calităţii 
actului medical pentru locuitorii 
judeţului Argeş. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 74.804,422 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

12.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 02/ Alineat 12/  
Transferuri pentru finantarea 
investiţiilor la spitale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa  3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii/Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 02/ Alineat 12/  Transferuri pentru 
finantarea investiţiilor la spitale cu suma 
de 135.000 mii lei în vederea demarării 
lucrărilor de construire la trei Spitalele 
Regionale Clinice de Urgenţă din Cluj, 
Craiova şi Iaşi. 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se impune demararea, cât mai 
urgentă, a lucrărilor de construire a 
primelor trei Spitalele Regionale 
Clinice de Urgenţă din Cluj 
(Comuna Floreşti), Craiova şi Iaşi. 
Pentru aceste trei obiective de 
investiţii, autorităţile administraţiei 
publice locale/Guvernul au 
întreprins toate demersurile în 
vederea demarării lucrărilor, 
inclusiv adoptarea hotărârilor 
(hotărâri ale Consiliilor Judeţene 
sau Hotărâri de guvern) necesare 
privind stabilirea definitivă a 
amplasamentului acestora. 
În condiţiile în care pentru 
infrastructura spitalicească din 
România nu întruneşte condiţiile 
minimale de funcţionare, 
construirea de noi imobile, dotate 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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corespunzător, se impune de 
urgenţă, chiar începând din cursul 
anului 2017. Aceste investiţii ar 
deservi locuitorii din regiune la 
standarde înalte şi ar degreva 
unităţile spitaliceşti din alte 
municipii, inclusiv din Bucureşti. 
Sursa de finanţare:  
- Redistribuirea sumelor prevăzute 
la Titlul XII CHELTUIELI 
AFERENTE PROGRAMELOR 
CU FINANTARE 
RAMBURSABILĂ (în data de 5 
decembrie, Guvernul României şi 
Banca Europeană de Investiții 
(BEI) au semnat, acordul de 
împrumut privind finanţarea 
construcţiei a trei spitale regionale 
de urgenţe, la Iaşi, Cluj şi Craiova.)  
- În vederea asigurării cofinanţării 
naţionale, propunem diminuarea 
corespunzătoare a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE.  

13.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 02/ Alineat 12/  
Transferuri pentru finanțarea 
investiţiilor la spitale  
 

Se propune alocarea sumei de 700.000 mii 
lei pentru  Construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă Timişoara. 
 
 
Autori:  Deputat PNL:  Pavel Popescu 

Este obligatorie construirea unui 
spital regional de urgenţă la 
Timişoara, care să acopere 
necesităţile judeţelor din vestul 
României.  Menţionăm că exista 
documentaţie întocmită şi teren 
disponibil cu toate facilităţile 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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pentru construirea acestui spital.  
În vederea asigurării cofinanţării 
naţionale, propunem diminuarea 
corespunzătoare a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE. 

14.  Anexa3/26/02/ 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 
12 
Ministerului Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de 28.000 mii 
lei din suma alocata 
laAnexa3/26/02/cap5001/grupa51/art.02/a
lin 12 - Ministerului Sănătăţii,  pentru 
consolidarea si reabilitarea corpurilor F, G 
si H al Spitalului Județean de Urgență 
Călărași, Județul Calarași. 
 
 
Autorul amendamentului: 
 Raducu Filipescu, PNL 

Realizarea acestei investitii este 
absolut necesara in conditiile in 
care aceste corpuri de cladire au 
fost expertizate tehnic si incadrate 
in clasa a II-a de risc seismic. 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 28.000 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

15.  

Anexa nr. 3/26/  
Ministerul  Sănătății Capitolul 
5001/grupa51/art.02/alin 12 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3/26/ Ministerul  
Sănătății Capitolul 
5001/grupa51/art.02/alin 12 Transferuri 
pentru finantarea investitiilor la spitale 
cu suma de 12.000 mii lei pentru 
finalizarea Spitalului municipal Fălticeni, 
județul Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
- Daniel-Constantin Cadariu, senator 
Pnl Suceava 
- Ioan Balan, deputat Pnl Suceava 
- Angelica Fador, deputat Pnl Suceava 

Lucrările sunt realizate în proporție 
de 95%. Noua unitate medicală va 
deservi o populație de 150.000 de 
locuitori din municipiul Fălticeni și 
peste 20 de comune din zona 
limitrofă, va avea 250 de paturi, săli 
moderne de operație, camere cu 
sistem de ventilație și grupuri 
sanitare individuale, circuite pentru 
fluide medicale și aparatură de 
ultimă generație. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 12.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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- Bogdan Gheorghiu, deputat Pnl 
Suceava 
- Dumitru Mihalescul, deputat Pnl 
Suceava 

MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE  

16.  

Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii 
cap 5001/grupa51/art.02/ 
alin 12  

Se propune suplimentarea cu suma de 
675.000 mii lei pentru  Construirea 
Spitalului Regional de Urgenţă Craiova, 
Judeţul Dolj 
 
 
Autori:   
Deputat PNL  Ionuţ Stroe 
Deputat PNL Mario Oprea  
Deputat PNL Giugea Nicolae 

Această unitate medicală este 
esenţială, pentru municipiul 
Craiova ci şi pentru regiune. Nu 
doar social, spitalul fiind menit să 
asigure cetăţenilor din această 
regiune servicii medicale de 
calitate, comparabile cu cele oferite 
de către furnizorii de servicii 
medicale din statele membre ale 
Uniunii Europene,  dar şi din punct 
de vedere economic, fiind 
o investiţie publică mare, 
al locurilor de muncă care se 
creează şi nu în ultimul rând al 
beneficiilor în educatie, fiind vorba 
despre un spital regional 
universitar, în oraşul nostru cu o 
bună tradiţie în medicină. 
Sursa de finantare: Diminuarea cu 
suma de 675000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

17.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătății 
Cap. 5001, grupa 51, alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale  

Se propune suplimentarea cu suma  de 
31.726,590 mii lei  la bugetul Ministerului 
Sănătății pentru extinderea şi 
modernizarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Argeş. 

Asigurarea servicilor medicale 
potrivit legislaţiei specifice calităţii 
actului medical pentru locuitorii 
judeţului Argeş. 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Autorii: 
Senator PNL de Argeș Ion Popa  
Deputat PNL de Argeș Dănuţ Bica 
 

 Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 31.726,590  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 

18.  Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 02/ Alineat 12/  
Transferuri pentru finantarea 
investiţiilor la spitale  
 

Se propune alocarea sumei de 675.000 mii 
lei pentru  Construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă Cluj în comuna 
Floreşti, Judeţul Cluj 
 
 
Autori:   
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 

Spitalul Regional Clinic de Urgenţă 
este un element cheie in strategia 
Consiliului Judeţean Cluj, care are 
în vedere transformarea judeţului 
intr-un punct de referinţă în 
domeniul sănătăţii pentru  această 
parte a ţării, având o capacitate 
ridicată de reacţie în caz de urgenţă, 
fiind în acest moment cel mai 
avansat dintre proiectele Spitalelor 
Regionale de Urgenţă. 
Pentru acest obiectiv de investiţii, 
autorităţile administraţiei publice 
locale au întreprins toate 
demersurile în vederea demarării 
lucrărilor, inclusiv adoptarea 
hotărârilor (hotărâri ale Consiliilor 
Judeţene) necesare privind 
stabilirea definitivă a 
amplasamentului acestuia. 
Sursa de finanţare:  
- Redistribuirea sumelor prevăzute 
la Titlul XII CHELTUIELI 
AFERENTE PROGRAMELOR 
CU FINANTARE 
RAMBURSABILĂ (în data de 5 
decembrie, Guvernul României şi 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Banca Europeană de Investiții 
(BEI) au semnat, acordul de 
împrumut privind finanţarea 
construcţiei a trei spitale regionale 
de urgenţe, la Iaşi, Cluj şi Craiova.)  
- În vederea asigurării cofinanţării 
naţionale, propunem diminuarea 
corespunzătoare a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale. 

19.  

Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 02/ Alineat 12/  
Transferuri pentru finantarea 
investiţiilor la spitale  
 

Se propune alocarea sumei de 225.000 mii 
lei pentru  Construirea Spitalului  Clinic 
de Urgenţă  Monobloc pentru Copii 
Cluj, Judeţul Cluj 
 
Autori:   
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii Cluj – Napoca este un spital 
pavilionar care îşi desfăşoară 
activitatea în 9 locaţii diferite, 
având în structura actuală 11 secţii, 
2 compartimente, staţie de dializă, 
UPU, distribuite în 14 clădiri, aflate 
pe raza Municipiului Cluj – 
Napoca, cu o distanţă medie de 
aproximativ 4 km între ele.  Spitalul 
are în administrare imobile (clădiri 
şi terenuri) aflate în litigiu, 
revendicate în baza Legii nr. 
10/2001 (sau a OUG nr. 94/2000, 
chiar și retrocedate. Din cauza 
acestor situaţii nesigure din punct 
de vedere juridic, funcţionarea 
spitalului este  dificilă, deoarece nu 
se permit reabilitări şi reamenajări 
ale secţiilor. Cluj-Napoca, ca centru 
universitar și medical, funcționează 
faptic nu doar ca spital județean 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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pediatric, ci chiar regional. Este în 
interesul actului medical și al 
sănătății copiilor noștri să se 
realizeze cât mai urgent un spital 
monobloc, integrat. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 225000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 

20.  

Anexa3/26/02/ 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 
12 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune suplimentarea cu suma de 
1.000 mii lei din suma alocata la 
Anexa3/26/02/cap5001/grupa51/art.02/ali
n 12 - Ministerului Sănătăţii,  pentru 
demararea construirii spitalului județean 
Galați, Județul Galați.  
 
Autor 
Victor Paul Dobre, Deputat PNL 

Spitalul județean Galați este un 
obiectiv major pentru județul Galați 
dar și pentru zona de sud-est a 
României, în contextul în care 
infrastructura sanitară a României 
are mare nevoie de modernizare și 
dezvoltare. 
Sursa de finantare:  
Diminuarea cu suma de 1000 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

21.  

Anexa3/26/02/ 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 
12 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2017 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/26/28 cu suma de 
135.000 mii lei pentru finanţarea 
construcției unui nou spital județean. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru construcția unui 
nou spital județean în județul Sibiu.  
Este de menționat faptul că spitalul 
județean existent are peste 100 de 
ani, iar constructia unui nou spital 
județean la standarde europene si 
moderne este impetuos necesară.  
De asemenea, vă aducem la 
cunoștință faptul că, în anul 2016, 
s-a primit, prin HG nr. 912/2016, 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 

terenul necesar construirii noului 
spital, iar prin adresa nr. 
VVV08/04.01.2017 s-a primit de la 
Ministerul Sănătății, proiectul 
tehnic necesar, reducându-se astfel 
foarte mult timp și resurse 
financiare necesare îndeplinirii 
acestui obiectiv de prioritate zero 
pentru județul Sibiu. 
Sursa de finanţare:   Diminuarea 
cu suma de 135.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul  Finanțelor 
Publice - Acțiuni Generale 

22.  

Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 02/ Alineat 12/  
Transferuri pentru finanțarea 
investiţiilor la spitale  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa  3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii/Capitolul 5001/ Grupa51/ 
Articol 02/ Alineat 12/  Transferuri pentru 
finanțarea investiţiilor la spitale cu suma 
de 20.000 mii lei în vederea demarării 
lucrărilor de construire la obiectivul de 
investiţii „Spital clinic de urgenţă” în 
Municipiul Bucureşti. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipiul Bucureşti nu are nici în 
prezent capacitatea spitalicească 
necesară pentru a putea face faţă 
solicitărilor în regim de urgenţă 
venite din partea locuitorilor 
Capitalei, la care se adaugă cele 
venite din zonele limitrofe. Pentru 
acest motiv se impune construirea 
de urgenţă a unui spital clinic de 
urgenţă de mare capacitate, în 
vederea asigurării unui răspuns 
adecvat tuturor solicitărilor venite 
în regim de urgenţă. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale şi diminuarea 
acestora cu suma de 20.000 mii lei. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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23.  

Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa 20/ 
Articol 32 
 

Se propune suplimentarea sumei cu 
100.000 mii lei pentru   Finantarea 
programelor nationale de sanatate derulate 
de unitatile sanitare din reteaua 
administratiei publice locale 
 
Autor:  Deputat PNL:  Florin Vasile 
Stamatian 

Este necesară suplimentarea cu 
100.000 lei deoarece suma alocată 
pe anul 2017 este  in descrestere 
faţă de anul 2016 cu aproape 40%. 
Sursa de finanţare:  
-  Diminuarea cu suma de 10000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finantelor Publice - Actiuni 
Generale. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

24.  

Anexa  3/26/02/  
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 5001/ Grupa51/  
 

Se propune dublarea  sumei alocate pentru 
cercetare aplicativă în medicină. 
 
Autor:  Deputat PNL:  Florin Vasile 
Stamatian 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 225000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

25.  

Anexa nr. 3/26/02    
Ministerul Sănătății 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 23 
Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 
10290 mii lei 

Anexa nr. 3/26/02    Ministerul Sănătății 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 23 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
reparaţiilor capitale în sănătate 
28290 mii lei 
 
Autor: Deputat Mircea Banias – Grup 
Parlamentar ALDE  

Se propune suplimentarea cu suma 
de 18000 mii lei a bugetului 
Ministerului Sănătăţii în vederea 
efectuării de reparaţii capitale şi 
dotarea cu echipamente medicale a 
Policlinicii Medgidia, 
Ambulatoriu al Spitalului 
Municipal Medgidia. Această 
unitate medicală deserveşte 120000 
de locuitori ai judeţului Constanţa. 
Această investiţie este imperativ 
necesară, întrucât ambulatoriul nu 
mai corespunde nici tehnic şi nici 
funcţional structurii organizatorice 
aprobate. În prezent, Spitalul 
Municipal Medgidia este încadrat 
în Categoria III, conform Ordinului 
Ministrului Sănătăţii nr. 1408/2010. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Subfinanţarea cronică a investiţiilor 
în sănătate va avea consecinţe 
nefaste pe termen mediu şi lung. 
Neîndeplinirea acestor investiţii 
va conduce la retrogradarea 
spitalului, închiderea mai multor 
secţii – cu consecinţe negative 
pentru populaţie. În plus, această 
retrogradare va bloca spitalul de la 
a mai putea accesa fonduri 
nerambursabile externe pentru 
investiţii viitoare, conducând la un 
efort suplimentar asupra 
bugetului de stat. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene: 
Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 38 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Se propune transferarea a 18000 
mii lei din bugetul de 2.270.000 mii 
lei alocat Programului Național de 
Dezvoltare Locală. Având în vedere 
importanţa investiţiilor în sănătate 
subliniate în programul de 
guvernare cât şi faptul că PNDL-ul 
are printre obiective finanțarea 
acestor investiţii, acest transfer 
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către Ministerul Sănătății facilitează 
reparaţia şi dotarea unităţii 
spitaliceşti menţionate fără a 
prejudicia în niciun fel bugetul de 
stat şi fără a genera costuri 
suplimentare. 

26.  

Legea bugetului de stat pe 
anul 2017 
Anexa nr.3/26/29 

Alocarea de fonduri necesare construirii 
unui spital modern regional la Galați, cu 
1000 de paturi. 
Suma: 13.572 mii lei 
Autor: Deputat Eugen Durbacă - Grup 
Parlamentar ALDE 

Spitalele existente nu au spații 
corespunzătoare pentru cazare, 
tratament și operații. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

27.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 
mii lei 

Propunem includerea în cadrul sumelor 
alocate prin transfer bugetelor locale 
destinate finanțării reparațiilor capitale în 
sănătate pentru: 
 
Reabilitarea instalației de canalizare și 
punerea în funcțiune a stației de epurare – 
Spitalul județean Covasna 
Propuneri 2017 ....3.600 mii lei 
Autori: 
Vass Levente, Benkő Erika, Márton 
Árpád, Kulcsár-Terza József, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna, Fejér László Ödön - senatori 
UDMR 

Continuarea investiției este 
necesară în vederea menținerii 
autorizației de mediu (program de 
conformare până în anul 2018), 
autorizației sanitare și obtinerii 
autorizației PSI a spitalului prin 
realizarea stației de epurare, 
respectiv realizarea unui rezervor 
de apă pentru rezervă și incendiu. 
 
  

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

28.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  

Propunem majorarea sumelor alocate prin 
transfer bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 

Clădirea este monument istoric care 
necesită intervenții majore de 
reabilitare în vederea desfășurării 
activității medicale în siguranță și 
creșterii confortului pacienților. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 
mii lei 

Reparații capitale la Secția Interne – 
Spitalul județean Covasna 
Propuneri 2017...13.000 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Benkő Erika, Márton 
Árpád, Kulcsár-Terza József, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna, Fejér László Ödön - senatori 
UDMR 

Totodată se asigură consumuri ale 
clădirii în condiții de eficiență 
energetică. Urgența intervenției este 
susținută și de faptul că acoperișul 
este deteriorat și afectează siguranța 
persoanelor. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

29.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 
mii lei 

Propunem includerea în sumele alocate 
prin transfer bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în sănătate a 
obiectivului: 
 
Lucrări de reabilitare și reparații capitale 
la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, jud. 
Harghita 
 
Propuneri 2017…... 1.547 mii lei 
Autori: 
Vass Levente, Kelemen Hunor, Korodi 
Attila, Bende Sándor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, Turos 
Loránd, Tánczos Barna - senatori UDMR 

Lucrările cuprind amenajarea unei 
secții noi de psihiatrie cu plată 
pentru bolnavii cronici, învelitori la 
pavilioanele spitalului (nr. 3, 12, 
18, 19, 20, 23), reparații ale 
instalațiilor electrice de alimentare 
a clădirilor spitalului, toate necesare 
în vederea asigurării unui act 
medical de calitate pacienților săi. 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

30.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 

Propunem majorarea sumelor alocate prin 
transfer bugetelor locale destinate 

Lucrările proiectate sunt necesare 
pentru implementarea pachetului de 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
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6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei  
 

finanțării reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 
"Reabilitare, modernizare, extindere şi 
dotare secţie de psihiatrie” - Spitalul 
județean de urgență Zalău, județul Sălaj 
Propuneri 2017 ....30.660 mii lei  
Autori: 
Vass Levente, Seres Dénes, Erdei D. 
István, deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna - senatori UDMR 

măsuri elaborat în vederea 
asigurării calității serviciilor 
medicale. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

31.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 
mii lei 

Propunem majorarea sumelor alocate prin 
transfer bugetelor locale destinate 
finanțării reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 
"Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi și 
bloc operator”- Spitalul județean de 
urgență Zalău, județul Sălaj 
Propuneri 2017 ....13.923 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Seres Dénes, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna - senatori UDMR 

Sumele sunt necesare finalizării 
lucrărilor de modernizare, al căror 
cost suportat de la bugetul județului 
se ridică la 8.000 mii lei. Lucrările 
proiectate sunt necesare pentru 
asigurarea circuitelor prevăzute de 
lege, precum și pentru 
implementarea pachetului de 
măsuri elaborat în vederea creșterii 
calității serviciilor medicale. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

32.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 

Propunem majorarea sumelor alocate prin 
transfer bugetelor locale destinate 

Proiectul este în valoare totală de 
aprox. 675.000 mii lei. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
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6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 
 
Propuneri 2017 ..... 10.290 
mii lei 

finanțării reparațiilor capitale în sănătate 
pentru: 
 
Spitalul Județean – lucrări, jud. Sibiu 
Propuneri 2017 ....135.000 mii lei  
 
Autori: 
Vass Levente, Benedek Zacharie -  Erdei 
D. István, deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna - senatori UDMR 

 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

33.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei 

Solicităm majorarea sumelor alocate 
investițiilor de capital pentru spitalele 
aflate în subordinea autorităților 
administrației publice locale pentru: 
 
Extindere UPU – Spitalul județean 
Covasna 
Propuneri 2017 ....2.700 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Benkő Erika, Márton 
Árpád, Kulcsár-Terza József, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna, Fejér László Ödön - senatori 
UDMR 

Prin aceste lucrări se asigură 
suprafețele necesare desfășurarii 
activității, a circuitelor, în condițiile 
respectării cerințelor legale. In caz 
de nerealizare, UPU își va 
desfășura activitatea pe o suprafață 
de aprox 350 mp la un numar de 
32.000 de prezentări. 
 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

34.  
Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 

Solicităm majorarea sumelor alocate 
investițiilor de capital pentru spitalele 
aflate în subordinea autorităților 
administrației publice locale pentru: 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor privind 
consolidarea și reamenajarea 
Spitalului Clinic Județean de 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
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administrației publice  
02 Transferuri de capital 

12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor 
la spitale 

Propuneri 2017......23.100 mii 
lei 

 
 
Consolidarea și reamenajarea Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Brașov - 
Pavilion Central  
 
Propuneri 2017 .... 25.703,86 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Ambrus Izabella Agnes, 
Erdei D. István - deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna - senatori UDMR 

Urgență Brașov - Pavilion Central. 
Valoarea totală a obiectivului de 
investiții fiind de 28.309,400 mii 
lei, TVA inclus 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

ulterioare 

35.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei 

Solicităm majorarea sumelor alocate 
investițiilor de capital pentru spitalele 
aflate în subordinea autorităților 
administrației publice locale pentru: 
 
Clădire nouă pentru Spitalul de 
Pneumologie – Spitalul județean Covasna 
Propuneri 2017 ....1.800 mii lei 
 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár-
Terza József, Vass Levente, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Tánczos 
Barna, Fejér László Ödön - senatori 
UDMR 

Respectarea circuitelor 
(pneomologie-pneumoftiziologie), 
respectiv a cerințelor legale într-o 
clădire monument istoric este 
imposibilă. Pe de altă parte, 
mutarea dispensarului TBC din 
centrul orașului din punct de vedere 
epidemiologic este necesara. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

36.  
Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 

Solicităm majorarea sumelor alocate 
investițiilor de capital pentru spitalele 
aflate în subordinea autorităților 
administrației publice locale pentru: 

Construirea unui nou spital este 
imperios necesară deoarece clădirea 
care actualmente găzduiește această 
instituție sanitară pe de o parte a 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
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51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale 
Propuneri 2017......23.100 mii 
lei  

 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc – mutarea secțiilor Boli Infecțioase 
și Pneumofiziologie în clădirea 
Policlinicii, înființare Laborator de analize 
medicale, jud Harghita 
Propuneri 2017…... 22.250 mii lei 
Autori: 
Vass Levente, Kelemen Hunor, Korodi 
Attila, Bende Sándor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, Tánczos 
Barna, Turos Loránd - senatori UDMR 

devenit în timp improprie scopului 
servit, iar pe de altă parte problema 
proprietății se află în litigiu 
Suma solicitată acoperă cheltuielile 
de proiectare și execuție. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

ulterioare 

37.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 

22 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta 
in sanatate 

Propuneri 2017 .....7.800 mii 
lei 

Solicităm majorarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Sănătății pentru 
dotarea unităților medicale din subordinea 
autorităților publice locale cu aparatură 
medicală 
 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc – aparatură medicală 
Propuneri 2017…... 7.688 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Kelemen Hunor, Korodi 
Attila, Bende Sándor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Turos Loránd, Verestoy 
Attila, Tánczos Barna - senatori UDMR 

Spitalul județean are mare nevoie 
de aparatură medicală, cea aflată în 
dotare fiind învechită, alte aparate 
lipsind, ceea ce îngreunează sau 
face imposibilă stabilirea cu 
acuratețe a diagnosticelor. 
 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

38.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 

Solicităm majorarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Sănătății pentru 

Spitalul județean are mare nevoie 
de aparatură medicală, cea aflată în 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
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6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 

22 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta 
in sanatate 

 
Propuneri 2017 .....7.800 mii 
lei 

dotarea unităților medicale din subordinea 
autorităților publice locale cu aparatură 
medicală 
 
Dotare cu aparatură și echipamente 
medicale a ambulatoriului integrat de 
specialitate” - Spitalul județean de urgență 
Zalău, județul Sălaj 
Propuneri 2017 ....20.678 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Seres Dénes, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, Turos 
Loránd - senatori UDMR 

dotare fiind învechită, alte aparate 
lipsind, ceea ce îngreunează sau 
face imposibilă stabilirea cu 
acuratețe a diagnosticelor. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

39.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 

22 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta 
in sanatate 

Propuneri 2017 .....7.800 mii 
lei 

Solicităm alocarea sumelor necesare 
dotării cu aparatură medicală, în 
completarea celor pentru care Consiliul 
județean Mureș a aprobat deja 
cofinanțarea: 
 
Propuneri 2017…... 30.808 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Csép Éva-Andrea, Biró 
Zsolt-István, Erdei D. István - deputați 
UDMR 
László Attila, Novák Csaba-Zoltán, 
Császár Károly Zsolt, Tánczos Barna, 
Turos Loránd - senatori UDMR 

Aparatura medicală a cărei 
achiziționare a fost aprobată 
cuprinde computer-tomograf, aparat 
de rezonanță magnetică, aparate de 
radiologie și de ecografie, 
sterilizatoare – în lipsa cărora actul 
medical este lipsit de acuratețe.  
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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40.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unități ale 
administrației publice  
02 Transferuri de capital 
22 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii 
medicale si echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate 
 
Propuneri 2017 .....7.800 mii 
lei 

Solicităm alocarea sumelor necesare 
dotării cu aparatură medicală a spitalului 
municipal Gheorgheni, județul Harghita 
 
Propuneri 2017....1.414 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Kelemen Hunor, Korodi 
Attila, Bende Sándor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, Tánczos 
Barna, Turos Loránd,  - senatori UDMR 

Spitalul municipal Gheorgheni 
deservește anual peste 5.200 de 
pacienți în spitalizare continuă, 
8.300 în sistem de zi și 45.000 în 
ambulatoriu de specialitate. 
Dotările spitalului sunt foarte vechi, 
uzura morală este de 89%, iar 
cheltuielile cu mentenanța și 
repararea aparatelor sunt deja mult 
prea mari. 
Necesarul dotărilor acoperă un CT, 
laparoscop, aparate pentru ecografii 
(inclusiv doppler și ocular). Spitalul 
dispune de personalul de 
specialitate care să valorifice la 
maximum potențialul aparatelor 
moderne în beneficiul pacienților. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

 

41.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătății 
 
Introducerea unei fișe de 
investiții noi 

Solicitarea vine ca urmare a necesității 
demarării lucrărilor la acest obiectiv de 
investiții 
 
Spitalul Regional de Urgență Cluj 
Propuneri 2017…... 46.000 mii lei 
 
Autori: 

Situația terenurilor (comuna 
Florești) este clarificată, acestea 
fiind trecute din proprietatea 
statului și administrarea MApN la 
Consiliului județean Cluj care la 
rândul său le-a transmis 
Ministerului Sănătății. Suma este 
minimul necesar demarării 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Vass Levente, Csoma Botond, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, Turos 
Loránd - senatori UDMR 

investiției. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

42.  

Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 01 Active fixe 
Alineat 01  
Denumire indicator: 
Construcții 
 
 

Introducerea în Anexa nr.3/26/02 a 
obiectivului de investiții „Construcții noi, 
Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj, 
județul Sălaj”, în valoare de 2.500 mii lei 
(3x833 mii lei), plus cheltuieli necesare 
studiilor de fezabilitate și alte cheltuieli, în 
valoare de 171 mii lei. Valoarea totală 
este 2.671 mii lei.  
Construcțiile sunt destinate Substației 
Jibou și Substației Crasna. Beneficiar: 
Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj, 
județul Sălaj. 
Autor:  
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
prezent, Substația de Ambulanță 
Jibou și Substația de Ambulanță 
Crasna nu au sedii proprii, 
desfășurându-și activitatea în 
incinta Spitalului Orășenesc Jibou, 
respectiv într-un spațiu pus la 
dispoziție de Primăria Crasna. 
Starea avansată de degradare a 
spațiilor face imposibilă utilizarea 
lor conform destinației, rețeaua 
electrică învechită nu permite 
conectarea permanentă a 
ambulanțelor la rețeaua electrică.  
Conducerea Serviciului Județean de 
Ambulanță Sălaj a apelat în repetate 
rânduri la sprijinul Primăriei Jibou 
și a Consiliului Local Jibou, ce au 
în administrare clădirea, pentru 
alocarea unor fonduri din bugetul 
local, destinate efectuării unei 
investiții. De fiecare dată, răspunsul 
acestora a fost unul nefavorabil, 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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motivul fiind lipsa fondurilor 
bugetare, ambulanța nefiind o 
prioritate pentru administrația 
locală. 
La Substația Crasna, situația este 
mult mai gravă. Serviciul de 
Ambulanță a funcționat în incinta 
Spitalului Crasna, însă a fost 
obligat să părăsească locația 
deoarece spitalul a intrat în 
reabilitare. În acest moment, 
Substația Crasna funcționează într-
un spațiu pus la dispoziție de 
Primăria Crasna.  
Menționăm că Serviciul de 
Ambulanță Județean Sălaj  deține 
terenuri în cele două localități, fapt 
pentru care vă solicită sprijinul 
alocării de fonduri în vederea 
construirii de clădiri care să asigure 
circuite funcționale, spații 
medicale, spații personal (vestiar, 
grup sanitar), spații pentru 
dezinfecție aparatură medicală și 
autosanitare. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătății - Resurse generale  

43.  

Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 

Introducerea în Anexa nr.3/26/02 a 
obiectivului de investiții „Reparații 
capitale garaje Serviciul de Ambulanță 
Județean Sălaj, județul Sălaj”, în 
valoare de 2.516 mii lei, în anul 2017. 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
prezent, garajele existente în incinta 
Stațiilor Serviciului de Ambulanță 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 03  
Denumire indicator: Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Beneficiar: Serviciul de Ambulanță 
Județean Sălaj, județul Sălaj. 
 
Autor:  
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, Grupul 
PMP 

Județean Sălaj sunt într-o stare 
precară, care nu permite utilizarea 
lor. Starea avansată de degradare a 
garajelor face imposibilă utilizarea 
acestora conform destinației, iar 
rețeaua electrică învechită nu 
permite conectarea permanentă a 
ambulanțelor la rețeaua electrică. 
Imposibilitatea utilizării în condiții 
de siguranță a garajelor a fost 
semnalată în repetate rânduri de 
către inspectorii ISU Sălaj, dar până 
acum nu s-au alocat fonduri pntru 
remedierea situației. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătății - Resurse generale 

44.  

Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 01 Active fixe 
Alineat 03  
Denumire indicator: Mobilier, 
aparatură birotică şi alte alte 
active corporale 
 

Introducerea în Anexa nr.3/26/02 a 
obiectivului de investiții „Achiziționarea 
unui computer tomograf de înaltă 
rezoluție”, în valoare de 425 mii lei, în 
anul 2017. Beneficiar: Spitalul Orășenesc 
Jibou, județul Sălaj. 
 
Autor:  
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât un 
computer tomograf de înaltă 
rezoluție poate determina 
diagnosticul pacienților în mai 
puțin de o oră de la producerea unor 
accidente. Spitalul Orășenesc Jibou 
deservește o populație de peste 
50.000 de locuitori. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătății - Resurse generale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

45.  
Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătății  
Capitolul 5001 CHELTUIELI 

Introducerea în Anexa nr.3/26/02 a 
obiectivului de investiții „Modernizare 
Dispensar TBC – Spitalul Orășenesc 

Dispensarul TBC se află într-o stare 
avansată de degradare, cu pereți 
fisurați, cu acoperiș deteriorat și cu 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
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BUGET DE STAT 
Grupa/Titlul 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articolul 03  
Denumire indicator: Reparații 
capitale aferente activelor fixe 
 

Jibou, județul Sălaj”, în valoare de 220 
mii lei. Beneficiar: Spitalul Orășenesc 
Jibou, județul Sălaj. 
 
Autor:  
Deputat LIVIU-IOAN BALINT, Grupul 
PMP 

o stare funcțională a cabinetelor 
necorespunzătoare. 
Dispensarul TBC deservește o 
populație de peste 50.000 de 
locuitori.  
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
– Ministerul Sănătății - Resurse 
generale (1); Resurse ale 
proiectelor finanțate din surse 
externe (298+299) 

modificările şi completările 
ulterioare 

46.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare 
Subproiectul d. Construirea 
Spitalelor Regionale de 
Urgență, inclusiv prin 
Programul Operațional 
Regional: 8 spitale regionale 
și 1 spital republican, în 
București 

Se propune alocarea sumei de 495000 mii 
lei, sumă necesară pentru finanţarea unor 
lucrări de finalizare a constructiei 
Spitalului de pe Calea Torontalului, km 5 
– Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara, județul Timiș.  
Autor :  
Cornel Mircea  Sămărtinean, deputat 
PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru Institutului 
Regional de Oncologie Timișoara. 
Majorarea sumei este necesară 
pentru demararea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţie a  de pe 
Calea Torontalului, km 5. 
Menționăm faptul că Institutul 
Regional de Oncologie Timişoara 
reprezintă o investiţie la nivel 
regional, un proiect de o importanţă 
vitală atât pentru populaţia 
municipiului Timișoara, cât şi 
pentru populaţia din judeţele 
limitrofe.  
Sursa de finanţare: -din bugetul 
alocat Ministerului Sănătății  

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

47.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 
dezvoltării si modernizarea 

Se propune alocarea 1000 mii lei  sumă 
necesară pentru finalizarea lucrărilor de 
construcție la  noul corp de clădire al 
Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, 
municipiul Timișoara,județul Timiș 
Autor :  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
acestui obiectiv   ale cărui lucrări au 
fost demarate din 2014 nefiind 
finalizate nici pînă în prezent. 
Sursa de finanţare:  

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiții 
începute in anii precedenti 

Cornel Mircea  Sămărtinean, deputat 
PMP 
 

-din bugetul alocat Ministerului 
Sănătății  
 
 

48.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiții 
începute in anii precedenti 

Alocarea sumei de  112.500 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii 
"Studiu de fezabilitate si constructie Spital 
de Pediatrie Ploiesti" in anul 2017, 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii lucrari.                                                  
Autor:                                     Deputat 
Bozianu Nicoleta Catalina                         
Grupul PMP 

Condițiile de tratament pentru 
copiii din Prahova sunt actualmente 
improprii. Secțiile de pediatrie de la 
spitalele din județ înregistrează un 
deficit de număr de paturi, și nu 
întrunesc condițiile de igienă cerute 
de un act medical de calitate.   
Sursa de finantare: prin 
reditribuirea resurselor in cadrul 
Ministerului Sanatatii 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

49.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 1. Finanțarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare prin efectuarea 
lucrarilor de 
reparatii capitale; 

Alocarea sumei  de 2.500 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii ,, 
Reabilitare spital psihiatrie Voila" in anul 
2017, precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii lucrarii.                                                         
Autor:   Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina                        
 Grupul PMP 

Spitalul de psihiatrie din Voila, în 
care sunt tratați bolnavi din mai 
multe județe din sudul țării, oferă 
condiții de spitalizare improprii.  
Sursa de finantare: prin 
reditribuirea resurselor in cadrul 
Ministerului Sanatatii 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

50.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 2. Dotarea unitatilor 
sanitare cu aparatura 
medicala, echipamente si 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei  pentru 
finantarea obiectivului de investitii 
,,Modernizarea serviciului ambulanta 
local Slanic" in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                                                                   
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Catalina                        

Creșterea capacității de intervenție 
cu mijloace de transport în caz de 
urgență medicală este, actualmente, 
o necesitate în localitățile  care nu 
dispun de unități spitalicești 
adecvate. Sursa de finantare: prin 
reditribuirea resurselor in cadrul 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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mijloace de transport sanitar 
specifice, Subproiectul b. 
Dotarea cu mijloace de 
transport sanitar specifice 

Grupul PMP Ministerului Sanatatii 

51.  

Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în 
domeniul investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Înlocuire instalaţie electrică în Secţia 
de pneumologie/TBC, osteoarticular – 
Spitalul Judeţean Constanţa”, cu suma 
de 1.750 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
La Secţia TBC a Spitalului Clinic 
de Urgenţă Judeţean Constanţa vin 
să se trateze bolnavi din toată ţara. 
Instalaţia electrică este veche de 
peste 40 de ani, motiv pentru care 
activitatea medicală se desfăşoară 
cu mare dificultate sau deloc. De 
asemenea, riscul unui incendiu 
cauzat de starea precară a instalaţiei 
electrice este foarte mare. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
fondului de rezervă al Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

52.  

Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în 
domeniul investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii  ”Spital Clinic 
de balneologie Eforie”, cu suma de 2.695 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Clădirile sunt vechi, nereabilitate de 
foarte mult timp, fapt care 
îngreunează activitatea medicală şi 
supune pacienţii la riscul 
contaminării cu infecţii 
nosocomiale. Una dintre clădiri are 
acoperişul atât de deteriorat încât  
plouă/ ninge în interior, aşa încât 
aici activitatea medicală nu se poate 
desfăşura.  
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
– Realocare sume prin transferul de 
la alte unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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53.  

Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în 
domeniul investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii ”Centru 
ambulatoriu la Policlinica Eforie Nord, 
renovarea cabinetelor medicale şi 
dotarea cu cel putin doua ambulanţe cu 
aparatură performantă”, cu suma de 
2.475 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Fiind staţiune turistică şi având 
peste 10.000 de locuitori, în 
localitatea Eforie se impune 
existenţa asistenţei şi serviciilor 
medicale în permanenţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

54.  

Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investiţiilor  
Proiectul 2. Dotarea unităţilor 
sanitare cu aparatura 
medicala, echipamente si 
mijloace de transport sanitar 
specifice, 
Subproiectul b. Dotarea cu 
mijloace de transport sanitar 
specifice 

Introducerea în Anexa  3/26  a 
obiectivului de investiţii "Achiziţionare 
ambulanţă", cu suma de 157 mii lei. 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Motivația amendamentului 
Este necesară achiziţionarea unei 
ambulanţe pentru centrul medical 
din comuna Mihai Viteazu, 
deoarece, în caz de urgență 
medicală, distanța ce trebuie 
parcursă până la Spitalul Municipal 
Constanța este de peste 60 de km. 
Această ambulanță va putea deservi 
și localitațile învecinate, aflate în 
aceeași situație, și în acest fel se va 
descongestiona într-o oarecare 
măsură activitatea serviciului de 
ambulanță Constanța. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

55.  
Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investiţiilor  

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii ”Amenajare şi 
dotare dispensar în satul Siminoc şi 
achiziţionare ambulanţă în oraşul 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Murfatlar are peste 12.000 
de locuitori, pentru care trebuie să 
asigure servicii medicale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
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Proiectul 2. Dotarea unităţilor 
sanitare cu aparatura 
medicala, echipamente si 
mijloace de transport sanitar 
specifice, 
Subproiectul b. Dotarea cu 
mijloace de transport sanitar 
specifice 

Murfatlar”, cu suma de 585 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

permanente. Pentru o mai bună 
desfăşurare a activităţii medicale 
din localitate este nevoie ca satul 
Simioc să aibă un dispensar 
funcţional şi dotat cu toate 
echipamentele necesare, iar spitalul 
din Murfatlar să aibă o ambulanţă.   
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

ulterioare 

56.  

Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în 
domeniul investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
lucrărilor de 
reparaţii capitale; 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare şi dotare Spital Municipal 
Mangalia”, cu suma de 15.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesara renovarea Spitalului 
Municipal Mangalia şi dotarea 
acestuia cu aparatură de 
specialitate, pentru ca activitatea 
medicală să se poată desfăşura la 
cele mai înalte standarde. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

57.  

Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
Capitolul 6. Politica în 
domeniul investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul c. Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
lucrărilor de 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii ”Reabilitare, 
modernizare şi dotare centru 
ambulatoriu”, cu suma de 1.800 mii lei. 
 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea acestui 
amendament deoarece, la ora 
actuală, nu exista în oraşul Negru 
Vodă un centru ambulatoriu 
permanent.  
În acest sens, se propune 
reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea fostei clădiri a 
dispensarului. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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reparaţii capitale; – Realocare sume prin transferul de 
la alte unităţi ale administraţiei 
publice 

58.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Introducerea în Anexa nr. 3 /26/01 a 
obiectivului de investiții „Spitalul de Boli 
Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos, 
județul Iași”, cu suma de 270.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru următoarele lucrări, extrem 
de importante pentru ca unitatea 
medicală să-și desfăsoare 
activitatea  în condiții moderne, 
europene: 
- 1.400 mii lei pentru reparații 
capitale 

- 500 mii lei pentru extindere 
și  consolidare  

- 820 mii lei pentru dotarea 
cu echipamente și aparatură 
medicală 

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

59.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Introducerea în Anexa nr. 3 /26/01 a 
obiectivului de investiții „Reabilitare 
Secție A.T.I, reabilitare și extindere 
instalații de fluide medicale pentru 
toate secțiile Spitalului Clinic de 
Urgență Prof. Dr. N. Oblu Iași”, cu 
suma de 8.545 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma solicitată pentru 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătății este absolut 
necesară pentru ca cel mai mare 
spital de neurochirurghie din 
Regiunea de Nord-Est să poată 
finaliza procesul de reabilitare și 
modernizare aflat în curs de 
derulare. 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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60.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătății, respectiv Anexa nr. 3 /26/01, cu 
4.160 mii lei, sumă necesară pentru 
achiziția de  aparatură medicală pentru 
“Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. N. 
Oblu Iași” 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma de 4.160 mii lei este necesară 
pentru achiziția de aparatură 
medicală după cum urmează: 

- 1.900 mii lei pentru 
achiziția unui computer 
tomograf 

- 1.350 mii lei pentru 
achiziția unei mese de 
operație radiotransparentă 

- 700 mii lei pentru 
achiziționarea unei lămpi de 
operație sciliatică cu sistem 
video integrat 

- 210 mii lei pentru achiziția 
unui defribilator cardiac cu 
stimul extern  

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

61.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătății, respectiv Anexa nr. 3 /26/01 cu 
50 mii lei, sumă necesară pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate aferent 
branșării “Spitalului de Psihiatrie și 
pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-
Grajduri, județul Iași” la sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare al 
viitorului sistem integrat al Comunei 
Grajduri din Județul Iași 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 

Suma de 50 mii lei este necesară 
elaborării studiului de fezabilitate 
aferent branșării “Spitalului de 
Psihiatrie și pentru Măsuri de 
Siguranță Pădureni-Grajduri, 
județul Iași” la sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare al 
viitorului sistem integrat al 
Comunei Grajduri din Județul Iași, 
astfel atingându-se exigențele 
pretinse de legislația de mediu în 
vigoare privind asigurarea unei 
surse fiabile de apă potabilă și a 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Grupul PMP unui sistem de colectare și 
deversare a apelor uzate. 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

62.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătății, respectiv Anexa nr. 3 /26/01 cu 
2.500 mii lei, sumă necesară extinderii 
spațiului hotelier al “Spitalului de 
Psihiatrie și pentru Măsuri de 
Siguranță Pădureni-Grajduri, județul 
Iași” prin transformarea actualului 
pavilion administrativ în spațiu hotelier 
pentru pacienți, în cifre reprezentând un 
plus de 47 de paturi. 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma de 2.500 mii lei este necesară 
extinderii spațiului hotelier al 
“Spitalului de Psihiatrie și pentru 
Măsuri de Siguranță Pădureni-
Grajduri, județul Iași”, unitatea 
medicală având internați un număr 
de 353 pacienți pe un număr de 240 
de paturi confruntându-se astfel cu 
o supraaglomerare de pacienți, 
această stare de fapt având efecte 
dăunătoare asupra confortului 
pacienților și a calității actului 
medical 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

63.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătății, respectiv Anexa nr. 3 /26/01 cu 
5.500 mii lei, sumă necesară reamenajării 
unor caldiri anexe existente în structura 
“Spitalului de Psihiatrie și pentru 
Măsuri de Siguranță Pădureni-
Grajduri, județul Iași” în vederea 
extinderii spațiului hotelier prin relocarea 
pavilionului de pneumoftiziologie în 
aceste clădiri. 

Suma de 5.500 mii lei este necesară 
reamenajării unor caldiri anexe 
existente în structura “Spitalului 
de Psihiatrie și pentru Măsuri de 
Siguranță Pădureni-Grajduri, 
județul Iași” în vederea extinderii 
spațiului hotelier prin relocarea 
pavilionului de pneumoftiziologie 
în aceste clădiri.   
Având în vedere faptul că dintre 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

cele patru Spitale de Măsuri de 
Siguranță din România, unitatea în 
cauză este singura abilitată să 
interneze pacienți supuși măsurilor 
de siguranță cu afecțiuni pulmonare 
(TBC), considerăm oportună și 
prioritară reamenajarea acestor 
clădiri. 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

64.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Introducerea în Anexa nr. 3 /26/01 a 
obiectivului de investiții „Teren de 
Sport, Spitalul de Psihiatrie și pentru 
Măsuri de Siguranță Pădureni-
Grajduri, județul Iasi”, cu suma de 750 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma solicitată pentru 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătății este absolut 
necesară pentru că având în vedere 
durata foarte mare de spitalizare a 
pacienților în această unitate, este 
prioritară îmbunătățirea calității 
stării de sănătate a populației 
deservite prin angrenarea acesteia 
în activități sportiv-recreative în 
cadrul unui spațiu cu destinație 
specifică. 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

65.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătății, respectiv Anexa nr. 3 /26/01, cu 
23.780 mii lei, sumă necesară pentru 
achiziția de  aparatură medicală pentru 
“Spitalul Clinic Județean de Urgențe 

Suma de 23.780 mii lei este 
necesară pentru achiziția de 
aparatură medicală după cum 
urmează: 

- 3.300 mii lei pentru 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Sf. Spiridon Iași” 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

achiziția unui angiograf necesar 
Clinicii de Cardiologie 

- 810 mii lei pentru achiziția 
unui mamograf necesar 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului 

- 500 mii lei pentru achiziția 
unui Ecograf Dopller necesar 
Clinicii de Cardiologie 

- 1.170 mii lei pentru 
achiziția unui aparat 
Roentgendiagnostic necesar 
Clinicilor Spitalului  

- 18.000 mii lei pentru 
dotarea cu aparatură a Clinicii de 
Chirurgie Plastică Reparatorie și 
Arși 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

66.  

Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se introduce obiectivul de investiţii 
„Studiul de fezabilitate pentru Spitalul 
Regional de Urgente Iaşi”, cu suma de 
9.000 mii lei  
 

Autori:  

Deputat Petru Movilă 

Grupul PMP 

 

Unul dintre cele mai importante 
proiecte la nivel de ţară – 
construirea a trei spitale regionale 
de urgenţă încă nu a reuşit să se 
concretizeze la Iaşi, unde de mai 
bine de 3 ani nu s-a concretizat 
nimic. La acest moment este nevoie 
de fonduri pentru realizarea 
studiului de fezabilitate, primul pas 
pentru concretizarea celei mai mari 
investiţii din Regiunea de Nord- Est 
a ţării. 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

67.  

Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sănătății  
capitolul 5001 – Cheltuieli – 
buget de stat, grupa/titlu 10- 
Titlul I, Cheltuieli de 
personal, Articol 01, Alineat 
30 Alte drepturi salariale in 
bani 

Se suplimentează bugetul cu suma de 200 
mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor 
privind atragerea cadrelor medicale în 
județul Covasna 
Deputat Octavian Goga, 
Grup Parlamentar PMP 

Județul Covasna se confruntă, în 
prezent, cu un deficit major de 
cadre medicale. Prin acordarea unor 
sporuri salariale medicilor care 
optează să își desfășoare activitatea 
în județul Covasna, acest deficit 
poate fi diminuat.   

Sursa de finanțare:  
Bugetul Ministerului Sănătății 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

68.  

Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 
12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Alocarea a 5.000 mii lei pentru studiul de 
fezabilitate al Spitalului Regional de 
Urgență Iași 
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, USR 

Proiectul pentru construirea 
Spitalului Regional de Urgență Iași, 
important pentru întreaga zonă a 
Moldovei, a fost demarat; Consiliul 
Local al Municipiului Iași a aprobat 
transmiterea terenului în suprafață 
de 120.000,00 mp în domeniul 
public al statului şi administrarea 
Ministerului Sănătăţii (comunicare 
către Ministerul Sănătăţii - adresa 
nr. 120190 din 29 noiembrie 2016). 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății, Cap 5001, gr 
51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

69.  
Anexa 3/26 Alocarea sumei de 53.901 mii lei pentru 

realizarea de investiții la Spitalul Clinic 
„Dr. C. I. Parhon” Iași 

Necesarul de finanțare pentru 
Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” 
Iași este în cuantum de 53.901 mii 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
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Dep. Cosette-Paula Chichirău, USR 

lei, pentru realizarea următoarelor 
obiective de investiții: 
Reabilitarea și modernizarea Secției 
Clinica A.T.I. și Bloc Operator 
pentru Transplant Renal = 15.700 
mii lei; 
Extindere clădire Ambulatoriu 
Clinic = 11.225 mii lei; 
Reabilitare termică și eficientizare 
energetică clădire nouă C2 = 5.214 
mii lei; 
Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate = 21.762 mii lei. 
Sursa de finanțare:  
cap. 5001/ gr. 51/ art.02/alin. 45 
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea 
sanatatii pentru reabilitare termică 
și eficientizare energetică clădire 
noua C2 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparații capitale 
la spitale pentru reabilitarea și 
modernizarea Secției Clinica ATI 
cap. 5001/gr. 51/ art 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale pentru 
Extindere Clădire ambulatoriu 
public 

modificările şi completările 
ulterioare 

70.  
Anexa 3/26 Alocarea sumei de 14.957 mii lei pentru 

realizarea de investiții la Spitalul Clinic de 
Recuperare Iași 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea următoarelor obiective de 
investiții: 
RK Corp D, etajele III, IV și V = 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 



 

41 
 

Dep. Cosette-Paula Chichirău, USR 2.053 mii lei; 
Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate = 2.963 mii lei; 
Reabilitarea stației de pre-epurare 
ape uzate sulfuroase a spitalului = 
9.940 mii lei. 
Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.22 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii in 
urgenta in sanatate pentru Dotarea 
cu aparatură medicală de stricta 
necesitate 
cap. 5001/ gr. 51/ art.02/alin. 45 
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea 
sanatatii pentru reabilitarea stației 
de epurare 
cap. 5001/gr. 51/ art 02/alin. 11 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale pentru RK 
Corp D 

ulterioare 

71.  

Anexa 3/26 
51.02.17 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru finantarea 
investitiilor in sanatate 

Se alocă suma de 4.680 mii lei pentru 
achiziția RMN  la Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Arad. 
 
Sen. Adrian Wiener, USR 
 

Dotarea cu aparatură a Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Arad 
este total inadecvată existând 
riscuri și vulnerabilități la adresa 
vieții pacienților. 
RMN Laborator radiologie sediul 
central = 4.680 mii lei (filă de buget 
acordată în 2016 dar cu licitație în 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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curs, nefinalizată) 
Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.12 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea investițiilor la spitale 

72.  

Anexa 3/26 
51.02.17 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru finantarea 
investitiilor in sanatate 
 

Se alocă suma de 2.588 mii lei pentru 
achiziția aparaturii medicale pentru 
Obstetrica- Ginecologie, Neonatologie, 
ATI  
 
Sen. Adrian Wiener, USR 

Dotarea cu aparatură a Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Arad 
este total inadecvată existând 
riscuri și vulnerabilități la adresa 
vieții pacienților. 
Aparatura medicala Obstetrica- 
Ginecologie, Neonatologie, ATI = 
2.588 mii lei 
Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.12 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea investițiilor la spitale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

73.  

Anexa 3/26 
51.02.17 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru finantarea 
investitiilor in sanatate 

Se alocă suma de 9.934 mii lei pentru 
achiziția de aparatură și tehnică medicală  
 
Sen. Adrian Wiener, USR 

Dotarea cu aparatură a Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Arad 
este total inadecvată existând 
riscuri și vulnerabilități la adresa 
vieții pacienților. 
Aparatură și tehnică medicală  = 
9.934 mii lei 
Sursa de finanțare: 
cap.5001/gr.51/art.02/alin.12 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea investițiilor la spitale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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74.  

Anexa 3/26 
51.02.25 Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele 
locale pentru reparatii capitale 
la Spitale 
 

Se alocă suma de 8.519 mii lei pentru 
realizarea de investiții la Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad. 
 
Sen. Adrian Wiener, USR 
 

Condițiile hoteliere ale Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Arad 
sunt total inadecvate, chiar 
disperată,  existând riscuri și 
vulnerabilități la adresa vieții 
pacienților. 
Necesarul de finanțare pentru 
reabilitare/reparații capitale la 
Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Arad este în cuantum de 8.519 mii 
lei, pentru realizarea următoarelor 
obiective de investiții: 
„Instalații electrice și termice 
Spitalul Municipal din Piața Mihai 
Viteazul” = 810 mii lei 
„RK - Acoperiș tip terasa 
necirculabila a cladirii P+6” = 369 
mii lei 
„Reparații capitale (current electric 
și instalații termice) la Secția 
Obstetrică Ginecologie, 
Neonatologie, str. Episcopiei nr.5” 
= 878 mii lei 
„Amenajare sterilizare centralizată” 
= 1.080 mii lei 
„Climatizare sediu central SCJU 
Arad” = 4.860 mii lei 
Racord medie tensiune si spor 
putere la SCJU Arad (Post Trafo 
C15) = 92 mii lei 
Reabilitare imobil secția Psihiatrie 
(DALI si PT) = 167 mii lei 
Proiectare (expertiză + DALI + PT) 
Stație sterilizare centralizată = 27 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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mii lei 
Rk - Instalații termice și electrice la  
matern -Proiectare (DALI + PT) = 
25 mii lei 
Proiectare și lucrare rețea de 
extindere gaz Secția TBC = 23 mii 
lei 
Cazane sediul central – proiectare = 
9 mii lei 
Expertize necesare documentatiilor 
pentru autorizarea cladirilor SCJU 
Arad d./p.d.v. ISU si DSP = 180 
mii lei 
Sursa de finanțare: cap. 5001/gr. 
51/ art 02/alin. 11 Transferuri 
pentru finanțarea reparațiilor 
capitale 

75.  

Anexa 3 Art. 51.02.12  
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 

Alocarea a 950.000 lei pentru demararea 
studiilor si proiectelor de constructie si 
consolidare a 242 de centre de sanatate 
primara (CSP) dupa cum urmeaza: 
 
Regiunea Nord-Vest: 32 CSP 
Regiunea Vest:19 CSP 
Regiunea Sud-Vest: 24 CSP 
Regiunea Centru: 26 CSP 
Regiunea Sud: 23 CSP 
Regiunea Sud-Est:28 CSP 
Regiunea Nord-Est: 35 CSP 
Bucuresti + Ilfov: 55 CSP 
 
Dep. Oana-Mioara Bizgan-Gayral, USR 

- Majoritatea românilor se tratează 
în spitale, deși acestea presupun 
costuri mai mari și o suprasolicitare 
a resursei umane de specialitate. 
Situația curentă în spitale: 
aproximativ 4 milioane de pacienți 
internați în total timp de 23 
milioane de zile de spitalizare /an în 
~103.000 paturi spitalicești. 
România are a doua cea mai mică 
speranță de viață din Europa.  
- Spitalele din România tratează cu 
1.4 milioane mai mulți pacienți 
decât ar fi capabile în parametri 
optimi, în ciuda faptului că aprox. 
1.6 milioane de pacienți ar putea fi 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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tratați în centre de sănătate primară.  
- Sistemul actual este ineficient, 
fiind bazat pe utilizarea spitalului 
ca unitate etalon de infrastructură 
sanitară, în condițiile în care 
sistemele moderne din UE 
utilizează centre de sănăntate 
primară.  
- Este nevoie ca sistemul sanitar să 
fie corelat cu nevoile actualizate ale 
pacientului, lucru care ar reduce la 
jumătate costurile de tratare în 
spitale (de la 5 mld lei in 2015 la 
2.5 mld lei) 
- De asemenea, numărul de pacienți 
tratați în spitale s-ar reduce cu 1.6 
milioane de cazuri (de la 3.7 
milioane in 2015), fapt care ar 
depresuriza personalul angajat în 
spitale și ar permite o eficientizare 
a sistemului. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătății 

76.  

Anexa 3/26 Se propune alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru expertizarea tehnică a tuturor 
unitatilor spitalicesti din Romania în 
vederea realizării unor proiecte de 
reabilitare și modernizare. 
 
Dep. Oana-Mioara Bizgan-Gayral, USR  

In continuare exista spitale supuse 
riscului seismic grav, unele chiar 
dupa ce au beneficiat de reabilitari 
tehnice in ultimii 10 ani. 
Suprafata totala utila a spitalelor 
din Romania este de 3,5 milioane 
metri patrati. 33%, adica 1 milion 
de metri patrati se gasesc in prezent 
in risc seismic 1 si 2, reprezentant 
un pericol real pentru siguranta 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 



 

46 
 

angajatilor si pacientilor, si nu in 
ultimul rand la siguranta nationala 
mai ales in caz de catastrofe 
naturale. 
15% din suprafata totala a spitalelor 
sunt inca in risc seismic 1 si 2, in 
ciuda faptului ca in ultimii 10 ani 
au beneficiat de sume importante 
pentru reabilitari.  
Solicitam aceasta suma pentru 
inventarierea la zi a situatiei reale a 
gradului de risc seismic al tuturor 
spitalelor din Romania si a 
necesarului de lucrari pentru 
demararea unui plan national 
integrat de reabilitare si 
modernizare a intregii infrastructuri 
spitalicesti din Romania. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătății 

77.  

Anexa 3/26 Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
modernizarea Centrului de Transfuzii 
Maramureș. 
 
Dep. Duruș Vlad Emanuel, USR 

Centrul este subfinanțat, iar grila de 
personal este subdimensionată, 
având grave efecte asupra eficienței 
activității acesteia (vorbim de cozi 
zilnice și de incapacitatea de a 
procesa toate cererile de donare de 
sânge). 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministetului Transporturilor (Anexa 
3/24), Capitolul 8401, Titlul X, Cod 
obiectiv – 983 (Reabilitarea DN 6 
Alexandria – Craiova) 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 



 

47 
 

78.  

Anexa 3/26/28, Capitolul 
5000, Sursa II 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare din Programul de Investiții 
Publice pentru anul 2017 cu suma de 
156.695 mii lei. 

 
Dep. Tudor Rareș Pop, USR 

În anul 2016, cheltuielile 
preliminate pentru investițiile în 
spitalele au însumat 360.062 mii 
lei. În condițiile în care 
infrastructura spitalicească din 
România este învechită, iar 30% 
din spitale sunt încadrate în clasa 
de risc seismic I și II, unitățile 
sanitare cu paturi au nevoie 
stringentă de investiții sigure, 
prevăzute în creditele bugetare ale 
Ministerului Sănătății și de dotarea 
cu aparatură modernă. 
Sursa de finanțare: 3/26/28, 
Capitolul 5000, Sursa II 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

79.  

Anexa 3/26/02, Capitolul 
5001, Titlul 51, Articol 02, 
Alineat 22 

Se propune suplimentarea Transferurilor 
de la bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii in urgenta 
in sanatate cu suma de 66.735 mii lei. 

 
Dep. Tudor Rareș Pop, USR 

O tăiere cu 89,54% a acestor sume 
alocate transferurilor către bugetele 
locale pentru aparatură medicală 
este inoportună având în vedere că 
majoritatea spitalelor din România 
se află în subordinrea Autorităților 
Publice Locale. 
Co-finanțarea acestor achiziții de la 
Ministerul Sănătății asigură o 
coordonare eficientă a politicii de 
investiții în întregul sistem sanitar 
românesc și o coerență a dotărilor 
din spitale. 
Sursa de finanțare: Capitolul 
5001, Titlul 51, Articol 02, 
Alineat 22 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

80.  Anexa 3/26/02, Capitolul 
5001, Titlul 51, Articol 02, 

Se propune suplimentarea Transferurilor 
de la bugetul de stat catre bugetele locale 

30% din infrastructura spitalicească 
este încadrată în clasa de risc 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
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Alineat 23 pentru finantarea reparatiilor capitale in 
sanatate cu suma de 1.723 mii lei. 

 
Dep. Tudor Rareș Pop, USR 
Sen. Adrian Wiener, USR 

seismic I și II. Nevoile de reparații 
capitale la aceste spitale - 
majoritatea în subordinea 
Autorităților Publice Locale - este 
stringentă și se încadrează în 
asigurarea îngrijirii spitalicești și în 
caz de dezastru natural. 
Co-finanțarea acestor achiziții de la 
Ministerul Sănătății asigură o 
coordonare eficientă a politicii de 
investiții în întregul sistem sanitar 
românesc și o coerență a ei. 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/26/02, Capitolul 5001, Titlul 51, 
Artic articol 02, Alineat 23 

finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

81.  

Anexa 3/26/02, Capitolul 
6601, Titlul 51, Articol 02, 
Alineat 22 

Se propune suplimentarea Transferurilor 
de la bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii in urgenta 
in sanatate cu suma de 66.735 mii lei. 

 
Dep. Emanuel Ungureanu, USR 

O tăiere cu 89,54% a acestor sume 
alocate transferurilor către bugetele 
locale pentru aparatură medicală este 
inoportună având în vedere că 
majoritatea spitalelor din România 
se află în subordinrea Autorităților 
Publice Locale. 
Co-finanțarea acestor achiziții de la 
Ministerul Sănătății asigură o 
coordonare eficientă a politicii de 
investiții în întregul sistem sanitar 
românesc și o coerență a dotărilor 
din spitale. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/26/02, 
Capitolul 6601, Titlul 51, Articol 
02, Alineat 22 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

82.  Anexa 3/26/13 Capitol 5010, 
Titlu 51, Articol 02 

Se propune suplimentarea Transferurilor 
de capital cu suma de 64.322 mii lei și 

În condițiile în care infrastructura 
spitalicească din România este 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
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distribuirea sumelor din Titlul 02 pe toate 
Articolele componente așa încât sumele să 
ajungă cel puțin la nivelul cheltuielilor 
preliminate din anul 2016.  

 
Sen. Adrian Wiener, USR 

învechită, iar 30% din spitale sunt 
încadrate în clasa de risc seismic I și 
II, unitățile sanitare cu paturi au 
nevoie stringentă de investiții sigure, 
prevăzute în creditele bugetare ale 
Ministerului Sănătății și de dotarea 
cu aparatură modernă. Veniturile 
proprii ale Ministerului Sănătății 
(din acciză) trebuie să acopere cu 
precădere deficitul de fonduri 
bugetare dedicate investițiilor. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/26/13 
Capitol 5010, Titlu 51, Artic    
articol 02. 

finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

83.  

Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 
12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Studii de pre-fezabilitate și fezabilitate 
pentru construirea unei clinici de 
specialitate pentru efectuarea 
transplanturilor multi-organe în valoare de 
100.000 mii de lei 
 
Grup parlamentar USR 

Institutul Clinic de Urologie și 
Transplant Renal din Cluj Napoca 
funcționează în condiții improprii 
din cauza circuitelor medicale 
neadecvate. În anul 2016. doi 
pacienți transplantați renal au 
decedat din cauza unui focar de 
gripă porcină.  
Sursă de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății, Cap 5001, gr 
51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

84.  

Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 
12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Finanțarea studiilor de pre-fezabilitate și 
fezabilitate pentru construcția Spitalului 
Regional de Urgență Cluj în valoare de 
11.250 mii lei 
 
Grup parlamentar USR 

Spitalul Regional de Urgență Cluj va 
reuși să reunească toate specialitatile 
necesare rezolvarii cazurilor 
medicale complexe. 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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85.  

cap. 5001/gr. 51/ art 02/alin. 
12 Transferuri pentru 
finanțarea investițiilor la 
spitale pentru 

Modernizarea Clinicii Pediatrie 2 din 
cadrul Spitalului de Copii Cluj 
 
Grup parlamentar USR 

Copiii și tinerii cu insuficiență 
renală cronică au patologii asociate 
acestor boli cronice care necesită 
diagonistic și tratament de înaltă 
performanță. 
 
Propunem Dotarea cu ecografe de 
înaltă performanță și aparate tip 
EKG a secției de Nefrologie 
Pediatrică  
Înființarea unei secții clinice de 
cardiologie pediatrică pentru a trata 
zecile de copii cu grave probleme 
cardio vasculare care au nevoie de 
îngrijire de specialitate din Cluj și 
județele limitrofe 
Sursă de finanțare: cap. 5001/gr. 
51/ art 02/alin. 12 Transferuri pentru 
finanțarea investițiilor la spitale 
pentru 

 

86.  

Anexa  nr.11/ Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate/ 
Capitol 0001/ Subcapitol 05/ 
Venituri - Total 

Se propune majorarea sumelor prevăzute 
la Anexa  nr.11/ Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate/ Capitol 0001/ 
Subcapitol 05/ Venituri – Total cu suma 
de 3.200.000 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Majorarea veniturilor Casei 
Naţionale de Sănătate este necesară 
în vederea asigurării unei finanţări 
corespunzătoare a asistenţei 
spitaliceşti – prin majorarea cu 
suma de 2.000.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa  nr.11/ 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate/ Capitol 6605/ Subcapitol 
06/ Paragraf 01/ Spitale generale, 
respectiv asigurarea unei finanţări 
minimale a serviciilor medicale în 
ambulatoriu - prin majorarea cu 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 



 

51 
 

suma de 1.200.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa  nr.11/ 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate/ Capitol 6605/ Subcapitol 
04/ Servicii medicale in 
ambulatoriu. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finantelor Publice - Actiuni 
Generale şi diminuarea acestora cu 
suma de 3.200.000 mii lei. 

87.  

Anexa  nr.11/ Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate/ 
Capitol 6605/ Subcapitol 06/ 
Paragraf 01/ Spitale generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune majorarea sumelor prevăzute 
la Anexa  nr.11/ Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate/ Capitol 6605/ 
Subcapitol 06/ Paragraf 01/ Spitale 
generale cu suma de 2.000.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Suma programată prin proiectul de 
buget pentru asistenţa spitalicească, 
nu asigură o finanţare 
corespunzătoare a creşterilor de 
salarii promovate prin diferite acte 
normative şi nici necesităţile de 
finanţare în ceea ce priveşte 
achiziţia de medicamentele, 
materialele sanitare, 
întreţinerea/modernizarea aparaturii 
medicale, dezinfectanţii din sălile 
operatorii etc. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finantelor Publice - Actiuni 
Generale şi diminuarea acestora cu 
suma de 2.000.000 mii lei.  

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

88.  
Anexa  nr.11/ Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate/ 
Capitol 6605/ Subcapitol 04/ 

Se propune majorarea sumelor prevăzute 
la Anexa  nr.11/ Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate/ Capitol 6605/ 

Suma de 1.200.000 mii lei se 
distribuie în mod egal, adică la 
valoarea de: 400.000 mii lei către 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
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Servicii medicale in 
ambulatoriu 

Subcapitol 04/ Servicii medicale in 
ambulatoriu cu suma de 1.200.000 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Paragraf 01 - Asistenta medicala 
primara; 400.000 mii lei către 
Paragraf  02 - Asistenta medicala 
pentru specialitati clinice; respectiv 
400.000 mii lei către Paragraf 03 - 
Asistenta medicala pentru 
specialitati paraclinice.  
Aşa cum au fost programate pentru 
anul 2017, prin proiectul de buget, 
sumele nu vor asigura finanţarea 
corespunzătoare a serviciilor 
medicale în ambulatoriu. Pentru 
acest motiv propunem 
suplimentarea sumelor. 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finantelor Publice - Actiuni 
Generale şi diminuarea acestora cu 
suma de 1.200.000 mii lei. 

modificările şi completările 
ulterioare 
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