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Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
Cu adresele nr. L232 din 23.04.2020 şi PLx 153 din 23.04.2020, Birourile Permanente
reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în conformitate cu prevederile art.21 din
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au sesizat Comisia
pentru Sănătate Publică a Senatului și Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei
Deputaților, spre dezbatere și avizare, cu Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgentă a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
În urma dezbaterilor din data de 28 aprilie 2020, Comisia pentru Sănătate Publică a
Senatului și Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților au hotărât cu
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise
cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.
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senator Attila László
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.
1.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/
articol/ alineat
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Text amendament propus (autor,
apartenenţă politică)

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de
investiții Spitalul Clinic Județean de Urgență
din Legea bugetului de stat pe anul
Târgu Mureș pentru realizarea următoarelor
2020 nr.5/2020
obiective :
Obiectiv nou de investiții
- “Construire corp clădire vestiare”
Spitalul Clinic Județean de Urgență din - “Amenajare structura spitalizare de zi”
Târgu Mureș
prin alocare bugetară a sumei 31.000 mii lei
Obiective:
credite de angajament și 8.000 mii lei credite
bugetare.
- ”Construire corp clădire vestiare
personal”
Autor: deputat Florin Buicu (PSD)
- ”Amenajare structura spitalizare
deputat Dinu Socotar (PSD)
de zi”
senator Horia Soporan (PSD)
Membrii Comisiei pentru sănătate Senat

2.

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Obiective:

Obiectivul “ Construire corp clădire
vestiare personal” a fost aprobat prin Ordin
al ministrului sănătății nr. 835/2019, iar
“Amenajare structura spitalizare de zi” a
fost aprobat prin Ordin al ministrului
sănătății nr.528/2019.
ANMCS a încadrat Spitalul Clinic
Județean de Urgență Târgu Mureș în
categoria ”încredere redusă” din cauza
lipsei acestor entități propuse spre
finanțare.
Sursa de finanțare: Prin transferuri de la
bugetul de stat către bugetul Ministerului
Sănătății , prin creșterea deficitului bugetar

Finanţarea obiectivului de investiţii se va
realiza din fonduri externe rambursabile,
de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte
surse legal constituite, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinaţie,
reorganizarea departamentelor: Urgență, ATI, conform programelor de investiţii publice
Chirurgie Bloc Operator”
aprobate potrivit legii, , prin creșterea
prin alocare bugetară a sumei 297.000 mii lei deficitului bugetar.
credite de angajament și 5.000 mii lei credite ANMCS a încadrat Spitalul Clinic
Județean de Urgență Târgu Mureș în
bugetare.

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de
investiții Spitalul Clinic Județean de Urgenta
din Legea bugetului de stat pe anul Târgu Mureș pentru realizarea următoarelor
2020 nr.5/2020
obiective :
Obiectiv nou de investiții
“Construirea unui Centru de Arși și
Spitalul Clinic Județean de Urgență din
Târgu Mureș

Motivaţia amendamentului/ sursa de
finanţare

Nr.
crt.

3.

Articolul din lege/anexa/capitol/
Text amendament propus (autor,
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/
apartenenţă politică)
articol/ alineat
“Construirea unui Centru de Arși și
reorganizarea
departamentelor: Autor: dep.Florin Buicu (PSD)
Urgență,
ATI,
Chirurgie
Bloc deputat Dinu Socotar (PSD)
Operator”
senator Horia Soporan (PSD)

Motivaţia amendamentului/ sursa de
finanţare
categoria ”încredere redusă” din cauza
lipsei acestor entități propuse spre
finanțare.

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat
La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de
investiții Spitalul Clinic de Urgență pentru
din Legea bugetului de stat pe anul Copii Grigore Alexandrescu București pentru
2020 nr.5/2020
realizarea următoarelor obiective :
Obiectiv nou de investiții
“Construirea unui Centru de Arși și
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii reorganizarea departamentelor: Urgență, ATI,
Grigore Alexandrescu București
Chirurgie Bloc Operator”
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Obiectiv:
“Construirea unui Centru de Arși și
reorganizarea departamentelor:
Urgenta, ATI, Chirurgie ”

Finanţarea obiectivului de investiţii se va
realiza din fonduri externe rambursabile,
de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte
surse legal constituite, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinaţie,
conform programelor de investiţii publice
aprobate potrivit legii, prin creșterea
prin alocare bugetară a sumei 371.000 mii lei deficitului bugetar
credite de angajament și 5.000 mii lei
credite bugetare.
Autor: dep.Florin Buicu (PSD)
deputat Dinu Socotar (PSD)
senator Horia Soporan (PSD)

4.

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
Se suplimentează Titlul VI Transferuri între
unități ale administrației publice , cu suma de
din Legea bugetului de stat pe anul 18.000 mii lei credite bugetare pentru
2020 nr.5/2020
obiectiv Spitalul Județean Târgu Mureș Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI paturi ATI, Clinica Boli Infecțioase
Transferuri între unități ale administrației
Autor: dep.Florin Buicu (PSD)
publice
deputat Dinu Socotar (PSD)
senator Horia Soporan (PSD)
Membrii Comisiei pentru sănătate Senat

Sursa de finanțare: la capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", articolul
51.02 "Transferuri de capital",
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Nr.
crt.
5.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/
articol/ alineat
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Se suplimentează Titlul VI Transferuri între
unități ale administrației publice , cu suma de
din Legea bugetului de stat pe anul 26.000 mii lei pentru dotări la Spitalul
2020 nr.5/2020
Municipal Fălticeni
Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI
Transferuri între unități ale administrației Autor: dep.Emanuel Ungureanu (USR)
dep.Maricela Cobuz (PSD)
publice

6.

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
din Legea bugetului de stat pe anul
2020 nr.5/2020
Obiectiv nou de investiții
Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj

7.

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
din Legea bugetului de stat pe anul
2020 nr.5/2020
Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI
Transferuri între unități ale administrației
publice

8.

Text amendament propus (autor,
apartenenţă politică)

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
din Legea bugetului de stat pe anul
2020 nr.5/2020
Obiectiv nou de investiții

Motivaţia amendamentului/ sursa de
finanţare
Sursa de finanțare: la capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", articolul
51.02 "Transferuri de capital",

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de Sursa de finanțare: Prin transferuri de la
investiții Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj bugetul de stat către bugetul Ministerului
prin alocare bugetară a sumei 150.000 mii lei Sănătății , prin creșterea deficitului bugetar
credite de angajament .
Autor: dep.Emanuel Ungureanu (USR)
Se suplimentează Titlul VI Transferuri între
unități ale administrației publice , cu suma de
20.000 mii lei pentru reparații, dotări la
Spitalul clinic de boli Infecțioase și
pneumoftiziologie dr. Victor Babeș
Timisoara
Autori: dep.Simonis Alfred (PSD)
Dep.Gavriliță Bianca
Dep.Suciu Matei
Sen Dogariu Eugen
Sen Diaconu Adrian
Membrii Comisiei pentru sănătate Senat
La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de
investiții Institutul Regional de Oncologie
Timișoara prin alocare bugetară a sumei
50.000 mii lei credite de bugetare pentru
lucrări construcție finalizare

Sursa de finanțare: la capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", articolul
51.02 "Transferuri de capital",

Sursa de finanțare: Prin transferuri de la
bugetul de stat către bugetul Ministerului
Sănătății , prin creșterea deficitului bugetar

Autori: dep.Simonis Alfred (PSD)
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Nr.
crt.

9.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/
articol/ alineat
Institutul Regional de Oncologie
Timișoara

Text amendament propus (autor,
apartenenţă politică)

Dep.Gavriliță Bianca
Dep.Suciu Matei
Sen Dogariu Eugen
Sen Diaconu Adrian
Membrii Comisiei pentru sănătate Senat
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
Se suplimentează Titlul VI Transferuri între
unități ale administrației publice, cu suma de
din Legea bugetului de stat pe anul 2020
5000 mii lei pentru dotări la Spitalul
nr. 5/2020, publicată în Monitorul
Județean de Urgență Buzău
Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020

Motivaţia amendamentului/ sursa de
finanţare

Sursa de finanțare: la capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între
unități ale administrației publice", articolul
51.02 "Transferuri de capital"

Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI
Transferuri între unități ale administrației Autor: deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin
publice
RADU, grup parlamentar PSD
10.

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Se suplimentează Titlul VI Transferuri între
unități ale administrației publice, cu suma de
din Legea bugetului de stat pe anul 2020
3000 mii lei pentru dotări la Spitalul
nr. 5/2020, publicată în Monitorul
Municipal Râmnicu Sărat
Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020
Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI
Transferuri între unități ale administrației Autor: deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin
publice
RADU, grup parlamentar PSD

11.

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
Se suplimentează Titlul VI Transferuri între
unități ale administrației publice, cu suma de
din Legea bugetului de stat pe anul 2020
1000 mii lei pentru dotări la Spitalul
nr. 5/2020, publicată în Monitorul
Orășenesc Nehoiu
Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020

Sursa de finanțare: la capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între
unități ale administrației publice", articolul
51.02 "Transferuri de capital"

Spitalul municipal Râmnicu Sărat este
spital suport pentru tratarea bolnavilor de
coronavirus.
Sursa de finanțare: la capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între
unități ale administrației publice", articolul
51.02 "Transferuri de capital"
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Nr.
crt.

12.

13.

Articolul din lege/anexa/capitol/
Text amendament propus (autor,
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/
apartenenţă politică)
articol/ alineat
Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI Autor: deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin
Transferuri între unități ale administrației RADU, grup parlamentar PSD
publice
Membrii Comisiei pentru sănătate Senat
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
Se suplimentează Titlul VI Transferuri între
unități ale administrației publice , cu suma de
din Legea bugetului de stat pe anul 3.000 mii lei pentru dotări la Spitalul de
2020 nr.5/2020
Recuperare Sf. Gheorghe – Botoșani, secția
Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI îngrijiri paliative
Transferuri între unități ale administrației
Autori: dep.Tamara Ciofu (PSD)
publice
Dep.Costel Lupașcu
Membrii Comisiei pentru sănătate Senat
Anexa 3/26 Ministerul Sănătății
Se propune suplimentarea creditelor de
angajament cu 3.000 mii lei pentru finanţarea
din Legea bugetului de stat pe anul a 200 de proceduri complete de fertilizare în
2020 nr.5/2020
vitro, care includ şi costurile cu medicaţia.

Autor: dep.Florin Stamatian (PNL)

Motivaţia amendamentului/ sursa de
finanţare

Sursa de finanțare: la capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", articolul
51.02 "Transferuri de capital",

Susţinerea în continuare a Subprogramului
de fertilizare in vitro şi embriotransfer doar
prin surse proprii nu este suficientă pentru
stimularea fertilităţii şi natalităţii în
România. Statisticile prezintă în acest sens
cifre îngrijorătoare cu privire la evoluţia
demografică în următorii ani. Se propune
finanţarea a cel puţin 200 de proceduri FIV
complete, la costul total de 15.000 de
lei/procedură.
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea
creditelor de angajament Anexa nr. 3 / 26 /
01 / Ministerul Sănătăţii / Grupa 58 /
Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014- 2020
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