
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 SENATUL 

Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 

 Comisia pentru sănătate  
 publică 

 
Nr.28/ 6 / 29 ianuarie 2013  Nr.XXXII/  11  / 29 ianuarie 2013 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2013 

 
 

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

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

Comisia pentru sănătate publică a Senatului, au fost sesizate, spre dezbatere şi 

avizare, cu proiectul Legii bugetului  de stat pe anul 2013, trimis comisiilor cu 

adresele nr.PLx 2 din 23 ianuarie 2013, respectiv nr. L 2/2013. 

La şedinţa comună din ziua de 29.01.2013, Comisia sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au hotărât  cu 22 

voturi pentru şi 5 împotrivă  avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

înaintată de Guvern.  

În cursul dezbaterilor au fost prezentate 178 de amendamente care, supuse 

votului,  au fost respinse cu majoritate de  voturi şi care fac obiectul anexei. 

 

       PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 

 Dep. RODICA NASSAR                       Sen. ION LUCHIAN 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Gheorghe Marinescu– şef birou 
Cristina Bologan – expert parlamentar
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ANEXA 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ 

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii  
 
 
 

1. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
Capitol 5001, Grupa 
51/Titlul VI- Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02, alin.12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 4400 
mii lei Spitalului Judeţean de 
urgenţă Reşiţa, judeţ Caraş-Severin 
pentru extinderea, modernizarea 
infrastructurii în vederea comasării 
serviciilor într-o singură clădire . 
 
 
 
 
Autor: senator PNL Iosif Secăşan 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa 
funcţionează în 3 pavilioane, iar 
desfăşurarea activităţii şi asigurarea 
asistenţei medicale pe structura de tip 
pavilionar generează costuri suplimentare 
mari , în condiţiile în care două din 
pavilioane necesită costuri mari de 
reabilitare pentru a atinge standardele de 
funcţionalitate şi calitate a serviciilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului. 

 

2. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
Capitolul 5001, Grupa 
51/Titlul VI – transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art. 02, alin. 12  
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale. 
 
    2028 mii lei 

Se propune suplimentarea sumei cu 
2300 mii lei de la 2028 mii lei la 
4328 mii lei în vederea continuării şi 
finalizării obiectivului de investiţii  
construire Spitalul Orăşenesc Sinaia  
 
 
 
 
Autor: deputat PNL Mircea Roşca 

Se solicită admiterea amendamentului în 
vederea finalizării construcţiei  Spitalului 
nou Orăşenesc Sinaia, lucrările fiind 
începute cu aproximativ 18 ani în urmă şi 
aflate în conservare,  în scopul realizării 
unui spital care să respecte standardele 
europene.  
  
Sursa de finanţare: prin redistribuire de la 
alte capitole în cadrul Ministerului Sănătăţii  
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3. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
Capitol 5001, Grupa 
51/Titlul VI- Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02, alin.12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 8000 
mii lei Spitalului Judeţean de 
urgenţă Piteşti, judeţul Argeş pentru 
realizarea unui compartiment de 
chirurgie cardiovasculară, cu 
amenajarea unei săli de operaţii 
adecvate şi achiziţionarea a două 
aparate: angiograf; aparat de 
radiologie digital. 
 
Autor: senator PP DD Iulian 
Cristache 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, judeţul 
Argeş, nu dispune de un compartiment de 
chirurgie cardiovasculara, deservit de 2-3 
medici de specialitate pentru a atinge 
standardele de funcţionalitate şi calitate a 
serviciilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului. 
 

 

4. Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se alocă suma de 200,17 mii lei 
pentru  dotarea cu aparatură 
medicală a Secţiei de Oncologie din 
cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
Autor :deputat Negruţ Clement  
             senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Dotarea cu aparatură medicală, necesară 
pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2013 

 

5. Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 10.000,17 mii lei 
pentru extinderea Spitalului 
municipal Sebeş, jud. Alba. 
 
 
 
 
Autor :deputat Negruţ Clement  
            senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea lucrărilor de intervenţie de 
natura reparaţiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalului, în vederea 
conformării acestuia la cerinţele pe care 
trebuie să le îndeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale de calitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2013. 
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6. Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI 
Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
art. 02 - Transferuri de 
capital, alin. 12 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 400 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare, modernizare 
şi dotare a clădirii Secţiei de 
Oncologie din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba, 
Municipiul Alba Iulia, jud. Alba. 
 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
ale PDL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Asigurarea lucrărilor de 
intervenţie de natura reparaţiilor 
capitale pentru reabilitarea 
spitalului de urgenţă, in vederea 
conformării acestuia la 
cerinţele pe care trebuie să le 
îndeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare:Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2013. 
 

 

7. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Capitol 5001 / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei 
Publice / Articol 02 
Transferuri de capital / 
Alineat 12  

Reabilitare aripa veche a Spitalului 
Municipal Lupeni, din municipiul 
Lupeni, judeţul Hunedoara, în 
valoare de 15.800,500 mii lei. 
 
Autor: senator Haralambie 
Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Asigurarea unor condiţii civilizate de 
spitalizare şi desfăşurarea unui act medical 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare:Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

 

8. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
 Capitol 5001 / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei 
Publice / Articol 02 
Transferuri de capital / 
Alineat 24  

Redeschiderea Spitalului Orăşenesc 
Petrila, din oraşul Petrila, judeţul 
Hunedoara în valoare de 2.000 mii 
lei. 
 
 
Autor: senator Haralambie 
Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Asigurarea posibilităţii cetăţenilor din 
oraşul Petrila de a beneficia de îngrijire 
medicală de urgenţă şi de spitalizare în 
propria localitate. 
 
Sursa de finanţare:Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în sănătate 
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9. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
 Capitol 5001 / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei 
Publice / Articol 02 
Transferuri de capital / 
Alineat 12  

Investiţii la Spitalului de Urgenţă 
Petroşani, din municipiul Petroşani, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 
10.000 mii lei. 
 
Autor: senator Haralambie 
Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Asigurarea unor condiţii civilizate de 
spitalizare şi desfăşurarea unui act medical 
de calitate. 
 
Sursa de finanţare:Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

 

10. Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii  
 
Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare 

Se alocă suma de 1. 000. 000 lei - în 
bugetul Ministerului Sănătăţii pentru 
“Achiziţionarea unui Computer 
Tomograf pentru Spitalul din 
Codlea” 
Alocarea se realizează către Spitalul 
Codlea 
 
Autor :deputat Maria Grecea – 
PPDD 
             senator Marius Coste – 
PPDD 

Spitalul Codlea nu dispune în prezent de un 
astfel de echipament de investigare a cărui 
utilitate este extrem de mare pentru o bună 
diagnosticare a pacienţilor din zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
4.500 mii lei pentru reabilitarea şi 
dotarea cu mobilier a Clinicii de 
Neonatologie a Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
Autor: senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea şi dotarea cu mobilier a 
Clinicii de Neonatologie a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul 
Constanţa având în vedere starea avansată 
de degradare a acesteia. 
   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 
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12. Anexa  3/26/02/ 
Ministerul Sănătăţii 
 
cap 5001/ grupa51/ 
art.02/ alin 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
7.000 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Clinicii 
de Cardiologie a Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
 
Autor:senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare 
începute în 2012 şi realizate doar parţial  a 
Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul 
Constanţa, având în vedere starea avansată 
de degradare a clinicii. 
   
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
7.000 mii lei pentru realizarea 
reparaţiilor capitale necesare şi 
dotarea cu mobilier şi 
echipamente performante a 
Clinicii de Chirurgie Plastică a  
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
 
Autor:senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea reparaţiilor capitale 
necesare şi dotarea cu mobilier şi 
echipamente performante a Clinicii de 
Chirurgie Plastică a  Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul 
Constanţa, având în vedere starea de 
degradare în care se află clinica. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 
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14. Anexa  3/26/02/ 
Ministerul Sănătăţii  
 
cap 5001/ grupa51/ 
art.02/ alin 12 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
14.000 mii lei pentru realizarea 
reabilitării şi dotării cu aparatura 
necesară a Staţiei Centrale pentru  
Sterilizare a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
 
Autor:senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea reabilitării şi dotării cu 
aparatura necesară a Staţiei Centrale pentru  
Sterilizare a Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa, 
având în vedere starea avansată de 
degradare a acestei secţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
16.000 mii lei pentru realizarea 
reabilitării şi dotării cu mobilier a  
Spitalului de Ortopedie, 
Traumatologie şi Recuperare 
Medicală Eforie Sud, judeţul 
Constanţa. 
 
 
 
Autor:senator PDL Chiru Gigi 
Christian 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea reabilitării şi dotării cu 
mobilier a Spitalului de Ortopedie, 
Traumatologie şi Recuperare Medicală 
Eforie Sud, judeţul Constanţa, având în 
vedere starea avansată de degradare a 
acestui spital. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 
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16. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 
51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital / alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului din Legea Bugetului 
de Stat pe anul 2013 cu suma de 
12.650 mii lei pentru finanţarea  
investiţiilor la spitale: 
- Construirea unei noi secţii TBC 
din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
 
 
Autor: Mihai - Răzvan 
Ungureanu, Senator PFC 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru construirea unei noi secţii TBC în 
vederea relocării secţiilor care în prezent îşi 
desfăşoară activitatea într-o clădire 
revendicată şi retrocedată. Pentru această 
lucrare s-a finalizat procedura de achiziţie 
publică pentru proiectare şi achiziţie. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

 

17. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 
51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital / alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sănătăţii din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 cu 
suma de 18.000 mii lei pentru 
finanţarea  investiţiilor la spitale: 
- Proiect de reabilitare, 
transformare şi extindere a 
spaţiului pentru secţiile de 
ginecologie, obstetrică şi 
neonatologie din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
 
 
 
Autor: Mihai - Răzvan 
Ungureanu, Senator PFC 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Lucrarea  de reabilitare, transformare 
şi extindere a spaţiului în care îşi desfăşoară 
activitatea  secţiile de ginecologie, 
obstetrică si neonatologie. În prezent, cele 
trei secţii funcţionează într-un ansamblu de 
clădiri revendicate. În vederea desfăşurării 
în bune condiţii a serviciilor medicale 
furnizate de către aceste secţii s-au demarat 
lucrările în vederea reabilitării şi extinderii 
unei clădiri aflate în patrimoniul public al 
judeţului, unde se intenţionează relocarea 
celor trei secţii. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
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18. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 
51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital / alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sănătăţii din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 cu 
suma de 7.700 mii lei pentru 
finanţarea  investiţiilor la spitale: 
- Proiect pentru extindere corp 
clădire str. Andreny Karoly nr.2-4 
în vederea realizării unui spaţiu 
necesar relocării Secţiei de boli 
infecţioase adulţi din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Autor: Mihai - Răzvan 
Ungureanu, Senator PFC 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Lucrarea de extindere, deoarece 
imobilul în care funcţionează secţia de boli 
infecţioase adulţi, aflat în str. Cicio Pop, 
nr.13 este revendicat. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

 

19. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 
51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital / alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sănătăţii din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 cu 
suma de 1.613 mii lei pentru 
finanţarea  investiţiilor la spitale: 
- Proiect pentru reparaţii capitale 
şi amenajări ale incintei exterioare 
la sediul central al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Autor: Mihai - Răzvan 
Ungureanu, Senator PFC 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Lucrarea de reparaţii şi amenajări ale 
incintei exterioare la sediul central al 
spitalului. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
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20. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 
51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital / alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sănătăţii din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 cu 
suma de 1.200 mii lei pentru 
finanţarea  investiţiilor la spitale: 
- Lucrare pentru refacerea 
sistemului de încălzire şi 
climatizare pentru corpul central 
al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
 
Autor: Mihai - Răzvan 
Ungureanu, Senator PFC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 

 

21. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 
51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital / alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sănătăţii din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 cu 
suma de 420 mii lei pentru 
finanţarea  investiţiilor la spitale: 
- Lucrare pentru reabilitarea 
spaţiului Secţiei sterilizare a 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
Autor: Mihai - Răzvan 
Ungureanu, Senator PFC 
 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Lucrarea de reabilitare a spaţiului 
Secţiei sterilizare a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad. Spaţiul în care 
funcţionează sterilizarea în prezent este 
impropriu desfăşurării în bune condiţii, 
nepermiţând punerea în funcţiune a noului 
aparat de sterilizare de mare capacitate. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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22. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 
51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital / alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului din Legea Bugetului 
de Stat pe anul 2013 cu suma de 
620 mii lei pentru finanţarea  
investiţiilor la spitale: 
- Lucrare pentru reabilitarea şi 
extinderea clădirii din curtea 
sediului central al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad 
Judeţul ARAD 
 
 
 
Autor: Mihai - Răzvan 
Ungureanu, Senator PFC 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Lucrarea de reabilitare şi extindere a 
clădirii din curtea sediului central al 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. 
Finalizarea acestei lucrări ar reda circuitului 
medical un spaţiu important şi ar asigura o 
separare a activităţilor administrative de cea 
medicală. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 

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

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  Construirea 
Spitalului Regional de Urgenta Cluj 
in comuna Floreşti, Judeţul Cluj 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
 
 
 

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 in domeniul sănătăţii pentru  
această parte a ţării, având o capacitate 
ridicată de reacţie in caz de urgenţă, fiind 
.In acest moment este cel mai avansat dintre 
proiectele Spitalelor Regionale de Urgenţă. 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 
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24. Anexa nr.3/26 
Ministerul Sanatatii  
Capitolul 66.10  
Programul: Asigurarea 
calitatii serviciilor 
medicale 
(Programul de investitii)  
Dezvoltarea si 
modernizarea 
Infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Prevederea în Buget a sumei de 
5.600 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul: 
„Înfiinţare Centru de sănătate 
multifuncţional” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
 
 

Iniţiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 

Grup Parlamentar PP-DD 
 

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

 

25. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 40 
de mii de lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la unitatea 
“reparaţii dispensar uman” 
localitatea Valea mare Pravat, 
judeţul Argeş 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grupul parlamentar PPDD 
 

Este singura unitate medicală din zonă şi 
necesită reparaţii capitale  
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului  

 

26. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 40 
de mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului "Amenajarea clădirii 
dispensarului” localitatea Poienarii 
de Muscel, judeţul Argeş 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grupul parlamentar PPDD 

Este singura unitate medicală din zonă şi 
necesită reparaţii capitale  
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului  
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27. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 50 
de mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului "Asigurare utilităţi 
dispensar uman” localitatea 
Davideşti, judeţul Argeş 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grupul parlamentar PPDD 
 
 

Este nevoie de îmbunătăţirea 
infrastructurii de sănătate din zonă 
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului  

 

28. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 10 
de mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului "Achiziţie sediu 
dispensar Conteşti” localitatea 
Davideşti, judeţul Argeş 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grupul parlamentar PPDD 
 

Este nevoie de îmbunătăţirea calităţii 
tehnicii utilizate la dispensar 
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului  

 

29. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
200 de mii de lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la unitatea 
“Spitalul Judeţean de Urgenţă” din 
Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grupul parlamentar PPDD 
 

Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi 
modernizare a uniăţii spitaliceşti 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării Naţionale 
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30. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
200 de mii de lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la unitatea 
“Seviciul Judeţean de Ambulanţă” 
din Municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi 
modernizare a uniăţii spitaliceşti 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării Naţionale 

 

31. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 

Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
250 de mii de lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la unitatea 
“Centrul de Dializă” din Municipiul 
Alexandria, judeţul Teleorman 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grup Parlamentar PP- DD 
 

Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi 
modernizare a uniăţii spitaliceşti 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării Naţionale 

 

32. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
200 de mii de lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la unitatea 
“Centrul de sănătate” din comuna 
Cervenia, judeţul Teleorman 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grup Parlamentar PP- DD 
 
 

Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi 
modernizare a uniăţii spitaliceşti 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării Naţionale 
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33. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
100 de mii de lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la unitatea 
“Spitalul de Psihiatrie” din comuna 
Poroschia, judeţul Teleorman 
 

Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur 

Grup Parlamentar PP- DD 
 

Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi 
modernizare a uniăţii spitaliceşti 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării Naţionale 

 

34. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 
66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare 
 
 

Se alocă suma de 1 000 000 lei - în 
bugetul Ministerului Sănătăţii pentru 
“Achiziţionarea unui Computer 
Tomograf pentru Spitalul din 
Codlea” 
Alocarea se realizează către Spitalul 
Codlea 
 
 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 
 

Spitalul Codlea nu dispune în prezent de un 
astfel de echipament de investigare a cărui 
utilitate este extrem de mare pentru o bună 
diagnosticare a pacienţilor din zonă. 
(sursa de finanţare – Ministerul Sănătăţii 

 

35. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
100 mii lei pentru finanţarea unor 
lucrări de 
construcţie ambulatoriu şi spital în 
oraşul Făget, judeţul Timiş. 
 
Autor: Deputat Adrian Nicolae 
Diaconu – PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 

Asigurarea unor servicii medicale de strictă 
necesitate. 
Există proiect pentru această investiţie. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
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36. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune majorarea bugetului 
Min. Sănătăţii cu suma de 132.000 
mii lei pentru obiectivul Spitalul de 
Urgenta- RK si aparatura 
Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Starea de dezvoltare si dotare a retelei 
medicale spitalicesti din zona este foarte 
precara. Este necesara constructia unui 
spital  bine dotat pentru a deservii locuitorii 
din Valea Jiului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 
 

 

37. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 

66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru reabilitare, modernizare 
dispensar medical , comuna Stejari, 
judeţul Gorj. 
 
 
Autor:Deputat, Niculina Mocioi 

Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

 
 

Alocarea acestor fonduri este necesară 
pentru acordarea ajutorului medical în 
condiţii de igienă maximă pentru locuitorii 
comunei Stejari, judeţul Gorj. 
 
 
Sursa de finanţare : sume alocate din 
bugetul de  stat: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

 

 

38. Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii, 

Capitolul66.10,  
Punctul  1.1.Proiectul: 

Dezvoltarea si 
modernizarea 

infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Alocarea sumei de 764.000 lei 
pentru înfiinţarea  la Ţicleni a unei 
substaţii a Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Gorj.  
 
 
Autor:Deputat, Niculina Mocioi 

Grup parlamentar PP-DD din 
Camera Deputaţilor. 

 
 

Alocarea acestor fonduri este necesară 
pentru asigurarea serviciilor medicale de 
urgenţă pentru locuitorii oraşului Ţicleni. 
 
Sursa de finanţare : sume alocate din 
bugetul de  stat: Ministerul Sănătăţii 
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39. Anexa 3/26 
 Ministerul Sănătăţii, 
Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru utilare cu aparatura medicala 
şi  modernizare  pentru Spitalul 
municipal Aiud, Judetul Alba 
 
Autor: Deputat Cornel George 
Comsa 

Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 

Obiectiv de investiţii important pentru 
comunitatea locală si judeteana. Deserveste 
din 2010 si orasul Ocna Mures si localitatile 
limitrofe, avand un flux suplimentar de 
30.000 de potentiali pacienti 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 

40. Anexa 3/26 
 Ministerul Sănătăţii, 
Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
lucrari reamenajare si dotari cu 
aparatura medicala pentru 
Policlinica orasului Ocna Mures, 
Judetul Alba 
 
 

Autor: 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din 

Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important pentru 
comunitatea locală. Incepand cu anul 2010 
Spitalul din Ocna Mures a fost inchis, este 
nevoie de asistenta medicala calificata 
pentru locuitorii zonei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 

41. Anexa 3/26 
 Ministerul Sănătăţii, 
Capitolul 66.10, Punctul  
1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare 

Se suplimentează bugetul cu suma 
de 870 mii lei  
Studiu de fezabilitate şi proiectare 
construcţie spital oraşenesc 
Năvodari 
 
Judetul Constanta-  
Orasul Navodari 

Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

  
Obiectiv nou de investiţie cu impact social. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

 



 18 

42. Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii, 
Capitolul 66.10, 
 Punctul  1.1.Proiectul: 
Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu suma 
de 188,781 mii lei pentru finanţare 
achiziţionare echipamente pentru 
serviciul voluntar de situaţii de 
urgenţă - vidanjă în localitatea 
Săcele 
 
Judetul Constanta- Comuna Sacele 
 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 

 

43. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investitii „Spitalul judetean de 
Urgenta Galati”, Municipiul Galaţi, 
jud. Galaţi 
 
Autori: Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţia este necesară pentru a asigura 
servicii medicale de urgenţă locuitorilor din 
tot judeţul Galaţi. 
 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 

44. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.500 mii lei pentru următorul 
obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Secţia – Medicină 
Internă 1 din cadrul – Spital 
Judeţean Galaţi „Sfăntul Apostol”. 
 
Autori: Deputat PDL Mircea Nicu 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
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TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

45. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.500 mii lei pentru următorul 
obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Medicina 
Interna 2 din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul Apostol”. 
 
 
Autori: Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Galati. 
 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

 

46. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.600 mii lei pentru următorul 
obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Endocrinologie 
din cadrul – Spital Judeţean Galati 
„Sfantul Apostol. 
 
Autori: Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Galati. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
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47. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
sumei de 250 mii lei pentru 
achiziţionare aparatură medicală 
pentru secţia Balneofizioterapie şi 
recuperare medicală a Spitalului 
Clinic de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi, Judeţul Galaţi. 
 
 
Autori: Deputat PDL Mircea Nicu 
TOADER 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Menţionăm că în 2010 Spitalul a primit de 
la Bugetul Ministerului Sănătăţii fonduri 
necesare pentru reabilitare secţie 
Balneofizioterapie.  
 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
 
 

 

48. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investitii „Spitalul 
judetean de Urgenta Galati”, 
Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Investiţia este necesară pentru a asigura 
servicii medicale de urgentă locuitorilor 
din tot judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 

49. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.500 mii lei pentru următorul 
obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Medicina 
Interna 1 din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul Apostol”, 
Judeţul Galaţi. 
 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
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Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

50. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.500 mii lei pentru următorul 
obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Medicina 
Interna 2 din cadrul – Spital 
Judeţean Galati „Sfantul Apostol”. 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

 

51. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.600 mii lei pentru următorul 
obiectiv de investiţii: 
Reabilitare Sectia – Endocrinologie 
din cadrul – Spital Judeţean Galati 
„Sfantul Apostol, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor municipiului Galati. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  

 

52. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
sumei de 250 mii lei pentru 
achiziţionare aparatură medicală 
pentru secţia Balneofizioterapie şi 
recuperare medicală a Spitalului 
Clinic de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi Judeţul Galaţi. 

Menţionăm că în 2010 Spitalul a primit de 
la Bugetul Ministerului Sănătăţii fonduri 
necesare pentru reabilitare secţie 
Balneofizioterapie.  
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice  
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Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

53. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune alocarea sumei de 4.500 
mii lei pentru reabilitarea Spitalului 
Clinic Judeţean Sibiu, B-dul 
Corneliu Coposu nr. 2-4, Municipiul 
Sibiu, Jud. Sibiu. 
 
Autori:  
Deputat PDL Raluca Turcan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Suma solicitată este necesară pentru 
reparaţii capitale. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

54. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune alocarea sumei de 1.250 
mii  lei pentru reabilitarea Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Str. 
Pompeiu Onofreiu Nr. 2 – 4, 
Municipiul Sibiu, Jud. Sibiu. 
 
Autori:  
Deputat PDL Raluca Turcan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma solicitată este necesară pentru 
reparaţii capitale. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

 

55. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.000 mii lei pentru Spitalul 
Judeţean Sfântul Ioan cel Nou în 
vederea echipării cu un aparat 
tomograf performat, finalizării 

Spitalul Judeţean Suceava este cea mai 
reprezentativă unitate sanitară din judeţ cu o 
capacitate hotelieră de 1279 de paturi, ceea 
ce reprezintă 35% din totalul de paturi din 
judeţ, asigurând asistenţă medicală de 
specialitate în 23 secţii cu profile medicale 
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publice 
 

reabilitării secţiilor şi finalizării 
lucrărilor de anvelopare, Judetul 
Suceava.  
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

diferite pentru o populaţie arondată de 
250000 locuitori cât şi peste 30% din 
teritoriul judeţului.  
  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

56. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri 
între 
Unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.000 mii lei pentru înfiinţarea unui 
Centru de recuperare prin 
kinetoterapie, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea acestui amendament 
deoarece exista un potenţial foarte mare de 
forţă de muncă în municipiul Suceava în 
acest domeniu cu rezultate remarcabile în 
tratarea afectiunilor locomotorii dat fiind 
faptul ca Universitatea Stefan cel Mare din 
Suceava are o specializare care anual scoate 
pe piaţa muncii sute de kinetoterapeuţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

57. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii  

 
Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de  13.892,920 lei pentru 
”Modernizare,reabilitare si dotare cu 
echipipamente de specialitate a 
ambulatoriului integrat al spitalului 
Macin,jud.Tulcea  

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului  

 



 24 

Autori: Deputat PDL Gudu Vasile  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

58. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de   3.500.mii lei  pentru 

Modernizarea si reabilitarea 
Spitalului orasenesc Macin, jud. 

Tulcea 
 

Autori:  Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului 

 
 

59. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de  190,538 mii  lei  pentru 

Reabilitare consolidare cladire 
dispensar si farmacie loc.Luncavita, 

jud. Tulcea  
 

Autori: Deputat PDL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului 

 

60. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sanatăţii  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 3.805 mii lei pentru 

Reabilitare, compartimentare si 
extindere bloc cronici existent 
in vederea amenajarii unitatii 
medico – sociale cu 120 de 

paturi, dim municipiul 
Hunedoara, cod CPV 

45000000-7, Lucrari de 
constructii cod CPV – 

 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului. 
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45421141-4, Lucrari de 
compartimentare cod CPV 

45262800-9, Lucrari de 
extindere a cladirilor, 

municipiul Hunedoara, judetul 
Hunedoara 

 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 

PDL din Camera deputaţilor şi Senat 
 

61. Anexa nr. 3/26 
Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru modernizarea, 
reabilitarea şi dotarea cu 

echipamente de specialitate a 
Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Municipal Lupeni, 
jud. Hunedoara 

 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 

PDL din Camera deputaţilor şi Senat 
 

Documentaţia pentru depunere 
este în curs de elaborare, 

contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 400.000 lei, 
valoarea totală a proiectului 

fiind de 1.400.000 lei. 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 

62. Anexa nr. 3/26 
Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea sumei de 13.600.000 
lei pentru reparaţii capitale la 
Spitalul Municipal Lupeni, 

judeţul Hunedoara. 
 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Clădirea spitalului este 
deteliorată şi necesită reparaţii 

capitale prin înlocuirea 
acoperişului, repararea faţadei, 

repararea scărilor de acces, 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

63. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 613.550 lei 
pentru reparatii curente la 

Spitalul Municipal Lupeni, 
judeţul Hunedoara 

Sunt necesare reparaţii curente 
la nivelul corpului de spital dat 
în funcţiune în anul 2002 cât şi 

a anexei spitalului unde 
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Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

funcţionează serviciul de 
ambulanţă  

 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
64. Anexa nr. 3/26 

Ministerul Sănătăţii 
Alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru lucrări de consolidare 

terasament la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 

Hunedoara. 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 

PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

Lucrările de consolidare sunt 
necesare la toate zidurile 
laterale ale spitalului şi la 

terasamentul din partea de sudvest. 
 

Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

 

65. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 5.531.840 
lei pentru dotări şi 

echipamente medicale la 
Spitalul Municipal Lupeni 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 

Este imperios necesară 
suplimentarea dotării existente 

cu aparatură medicală şi 
echipamente de telecomunicaţii. 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

 

66. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 60.000.000 
lei pentru reparaţii capitale la 
Spitalul de Urgenţă Petroşani, 

judeţul Hunedoara 
 
 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  
 
 
 

În cei 32 de ani de când 
funcţionează spitalul în această 
clădire, nu a beneficiat de nici o 

reparaţie capitală. Reparatia 
este necesara si in vederea 

acreditarii spitalului. 
 

Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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67. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.802.617,18 lei 
pentru Studiu de fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI 
SPALATORIE” – Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru 
Simionescu“ Hunedoara. 

 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Stadiul avansat de degradare a constructiei 
si uzura fizica si morala a utilajelor din 
spalatorie. 

 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

68. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 
1.360.811,43 lei pentru Studiul 

de fezabilitate – R.K. 
„INSTALATII SI RETELE DE 
SEMNALIZARE INCENDIU”- 

Spitalul Municipal “Dr. 
Alexandru Simionescu“ 

Hunedoara 
 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

Alinierea la cerintele prevederilor U.E. si 
legilor in vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

69. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.279.000 
lei pentru dotări şi 

echipamente medicale la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Deva, judeţul Hunedoara. 
 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 

Senat  

Este necesar suplimentarea dotării existente 
cu aparatură medicală şi echipamente. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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70. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 27.732,90 mii lei 
pentru modernizarea şi extinderea 
unităţii prin construirea unei aripi 
noi la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, judeţul Hunedoara 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

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

 

 

71. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 4.976.351,33 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
UNITATE PRIMIRE URGENTE – 
UPU, Spitalul Municipal “Dr 
Alexandru Simionescu“ Hunedoara 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Stadiul avansat de degradare a constructiei 
si uzura fizica si morala a acesteia.  
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

72. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 3.224.756,50 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE ANESTEZIE SI TERAPIE 
INTENSIVA –ATI Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru 
Simionescu“ Hunedoara 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 
 
 
 

Acreditarea spitalului si alinierea la 
cerintele prevederilor U.E. si legilor in 
vigoare. 
 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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73. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 4.963.258,39 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE CHIRURGIE, Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru 
Simionescu“ Hunedoara. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 
 

Alinierea la cerintele prevederilor U.E. si 
legilor in vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

74. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 2.500.000 lei 
pentru reabilitarea si modernizarea 
Spitalului Municipal Vulcan, jud. 
Hunedoara 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Cladirea in care a functionat spitalul este 
veche, cu circuite si utilitati ce necesita 
modernizare conform standardelor 
europene. Dotarea cu aparatura medicala  
moderna. Rabilitare secţii, compartimente, 
CPU, spitalizare zi. Modernizarea secţiilor, 
compartimentelor si farmaciei 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 

75. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 3.561.910 lei 
pentru construcţie nouă - Spitalul 
Municipal Vulcan, jud.Hunedoara. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

Este necesară pentru desfăşurarea 
activităţilor medicale la care se prevăd 
circuite speciale (boli infecţioase, 
dermatologie, HIV/SIDA, TBC, etc.) 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

 

76.  
Anexa nr. 3/26 

Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 1.000.000 
lei pentru echipamente - Spitalul 
Municipal Vulcan, jud.Hunedoara. 
 

Senzori de fum, şi stem de securitate şi 
alarmă, camere video, echipament IT, etc., 
necesare acreditărilor şi certificărilor 
precum şi legislaţiei în vigoare. 
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Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

77. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
materiale consumabile - Spitalul 
Municipal Vulcan, jud.Hunedoara. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

 

Pentru desfăşurarea activităţilor medicale şi 
combaterea infecţiilor nosocomiale 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

 

78. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara  Casa Austria- regim P + 
1, judTimiş  
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Obiectiv nou de investitii – creare spaţiu 
pentru tomografie computerizata (parter 
100 mp) si extindere saloane 
Politraumatologie (etaj 100 mp) 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului  
Sănătăţii  

 

79. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de construcţie 
ambulatoriu şi spital în oraşul Făget, 
judeţulTimiş. 
 
Autori : Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 

Asigurarea unor servicii medicale de strictă 
necesitate. 
Există proiect pentru această investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului  
Sănătăţii 
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Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

80. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sanatatii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 36.000 mii lei pentru 
finantarea lucrarilor de constructie a 
Corpului B Spitalul de Copii Louis 
Turcanu Timisoara. 
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
  

 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

81. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 495000 mii lei  pentru 
finanţarea unor lucrări de finalizare 
a constructiei Spitalului de pe Calea 
Torontalului, km 5 – Institutul 
Regional de Oncologie Timisoara. 
 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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82. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii –  
Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice--  
 

Se alocă suma de 150.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Construcţie centru de zi pentru 
copii, comuna Orleşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

83. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii –- 
Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie spaţii 
cazare Spital Orăşenesc Horezu, 
oraş Horezu, judeţul Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest  spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

84. Anexa 3/26/02  
 Ministerul Sănătăţii  
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Cămin 
Bătrâni,oraş Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medico-sociala rurala si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

85. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Tomşani judeţul Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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86. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii –  
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 302,492 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Dotări Cămin de 
Bătrâni Stoiceni, com. N.Bălcescu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medico-sociala rurala si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

87. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, 
 

 Din suma prevazuta se aloca suma  
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Spârleni, Guşoeni Centru, 
comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

88. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii –  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţarea unui punct 
farmaceutic sat Veţelu, com. 
Copăceni judeţul Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

89. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii –  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Reabilitare sau înfiinţarea unui 
punct farmaceutic veterinar 
Copăceni 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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90. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin de 
Bătrâni, com. Măciuca, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

91. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii –  
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Centrul de 
asistenţă socială, com. Titeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

92. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii –  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Centru 
pentru copii, oraş Băbeni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

93. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Sănătăţii cu suma de 100 mii lei. 
 
Autori :  Deputat PDL- Cezar 
PREDA si Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru construire sediu dispensar uman, sat 
Terca, com. Lopătari, jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
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94. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Economiei cu suma de 300 mii lei. 
 
Autori :  Deputat PDL- Cezar 
PREDA si Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru construcţie dispensar în com. 
Topliceni, jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

95. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu 
suma de 1.000.000 lei pentru 
renovarea şi modernizarea Spitalului 
Orăşenesc Găeşti. 
Oraşul Găeşti ,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Iniţiator: Deputat PDL Iulian Vladu 
Deputat PDL Florin Popescu 
Senator PDL Ovidiu Isaila 
Si Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru renovarea şi modernizarea Spitalului 
Orăşenesc Găeşti. Unitatea spitalicească 
deserveşte sudul judeţului Dâmboviţa şi 
Autostrada Bucureşti – Piteşti, iar 
investiţiile sunt necesare în vederea 
obţinerii acreditării în anul 2013. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

96. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1000 mii lei pentru reparaţii capitale 
la policlinica orăşenească cu sediul 
în clădirea Palatului Regal, oraşul 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 

Clădirea Palatului Regal a fost construită în 
timpul regelui Carol I, iar din 1956 în 
incintă funcţionează spitalul orăşenesc 
Segarcea. Aceasta necesită reparaţii capitale 
fiind degradată din cauza trecerii timpului, 
autorităţile locale nedispunând de fondurile 
necesare acestor reparaţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănatatii prin diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi serrvicii   
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97. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 7840 mii 
lei,  pentru construire spital cu 
110 patuturi in   Tg. Lapus, 
jud. Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 90% finalizat 
 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

 

98. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10000 mii 
lei,  pentru construire 
Policlinică, str. Tineretului,  
in   Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 
 

  
Proiectul este in proportie de 90% finalizat 
 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

 

99. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1446 mii 
lei,  pentru reabilitare  centru 
social multifunctional,  in   
Tg. Lapus, jud. Maramureş 
 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 
 

 

  
Proiectul este in proportie de 90% finalizat. 

În acest centru funcţionează Unitatea de 
Asistenţă Medico socială, 7 cabinete 
medicale 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
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100. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii 
lei,  pentru modernizarea 
infrastructurii medicale în 
com. Cicarlau, jud. Maramureş 
 

Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 90% finalizat. 

 
Sursa de Finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

 

101. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 mii 
lei,  pentru modernizarea şi 
extindere centru medico-
social, com. Rozavlea, jud. 
Maramureş 

 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

  
Proiectul este in proportie de 90% finalizat. 
 
 
Sursa de Finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 
 

 

102. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului suma de 700.000 mii lei  
pentru înfiinţare a două puncte 
sanitare în  satele Coca şi Lechinţa  
şi renovarea a Dispensarului Uman 
din comuna Călineşti Oaş. 
Comuna Călineşti Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere numărul de locuri de 
muncă create şi faptul că în cele două sate 
nu există puncte sanitare, iar pentru cel mai 
apropiat punct sanitar bătrânii şi bolnavii au 
de străbătut o distanţă între 3-10 km. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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103. Anexa nr. 3/35/02, cap. 
5001, grupa/titlul 70 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, 
cu suma de 250.000 mii lei pentru 
dezvoltarea sistemului de asistenţă 
primară şi ambulatorie în mediul 
rural. 
 
Iniţiator: Deputat PDL Andreea 
Maria PAUL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru dezvoltarea sistemului preventiv 
îndeosebi la nivel rural, pentru creşterea 
accesului la serviciile medicale şi evitarea 
serviciilor medicale costisitoare atât pentru 
cetăţeni, cât şi pentru cele alocate din 
bugetul de stat. Măsura va conduce la 
crearea de locuri de muncă pentru 
personalul medical. Măsura a fost stabilită 
ca prioritară pentru economia românească 
în cadrul discuţiilor Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la nivelul 
Guvernului României cu reprezentanţii 
mediului public, privat şi academic în 
perioada oct.-dec. 2011. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

 

104. Anexa nr. 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
art. 02 - Transferuri 
de capital 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii la 
cu suma de 10.000 mii lei ron 
pentru finalizarea obiectivului 
Spital Municipal Bacău. 

 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 
 
 
 
 

Realizarea Spitalului în cauză este unul 
dintre cele mai importante obiective de 
investiţii din oraşul Bacău, obiectiv 
absolut necesar având în vedere lipsa 
acută de asistenţă medicală la nivelul 
municipiului. 

 
Sursa : Diminuarea cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% pe anul 
2013 
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105. Anexa 3/26/28 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de  
2 310 mii lei pentru achizitionarea  
de aparatura medicala la Sectia de 
interne a Spitalului Orasenesc 
Buhusi  ,jud.Bacau. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 
 

Pentru buna desfasurare a activitatii 
medicale este necesara achizitionarea in 
regim de urgenta a:unui ecograf 
Doppler,monitor pentru functii vitale, 
electrocardiograf, monitor Holter-tensiune 
arteriala,analizor automat pentru  
hemostaza,analizor de electroliti. 

 
Sursa : Diminuarea cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% pe anul 
2013 
 

 

106. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul  
Sănătăţii – art. 02 - 
Transferuri de 
capital 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sanatatii 
Publice cu suma de  300 mii lei 
pentru reabilitarea  termica a 
Spitalului de Psihiatrie 
Buhusi,judetul Bacau. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Se solicita adoptarea amendamentului 
pentru demararea lucrarilor de 
reabilitare a Spitalului de Psihiatrie 
Buhusi,jud.Bacau. 

 
Sursa : Diminuarea cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% pe anul 
2013 
 

 

107. Anexa nr. 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
art. 02 - Transferuri 
de capital 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii la 
cu suma de 36.000 mii lei ron 
pentru finalizarea obiectivului 
Spital Municipal Bacău. 

 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Realizarea Spitalului în cauză este unul 
dintre cele mai importante obiective de 
investiţii din oraşul Bacău, obiectiv 
absolut necesar având în vedere lipsa 
acută de asistenţă medicală la nivelul 
municipiului. 

 
Sursa : Diminuarea cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% pe anul 
2013 
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108. Anexa nr. 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
art. 02 - Transferuri 
de capital 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1374,925 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Construire 
centru ingrijire copii Com 
Stanisesti Jud Bacau 

 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii medico-
sociala rurala si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa : Diminuarea cheltuielilor cu 
bunurile si serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite  cu 50% pe anul 
2013 
 

 

109. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sanatatii 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sanatatii,din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
finatarea  investitiilor la spitale la 
obiectvele: 
-Extindere        UPU ”Extindere 
,reabilitare si modernizare Unitate 
Primire Urgente din Structura 
Spitalului Clinic Judetean de 
Urgenta Arad” , Judeţul ARAD 
 
 
Autori:  
Senator Forţa Civică Mihai Razvan 
Ungureanu 
Senator PDL Traian Igaş  
Deputat PDL Claudia Boghicevici 
Deputat PDL Eusebiu Pistru 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrare  de reabilitare, transformare 
si extindere a spatiului în care îsi 
desfăsoară activitatea  Unitatea de Primire 
Urgente –SMURD  având în vedere că în 
urma unificării celor trei spitale s-a 
desfinţat Compartimentul de Primire 
Urgente existent în structura fostului spital 
municipal astfel toată urgenţa  este 
asigurată de Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă prin acestă unitate. Spaţiul destinat 
este foarte mic astfel în baza unui studiu de 
fezabilitate realizat propunem spre 
extindere acest compartiment UPU-
SMURD pentru crearea de spaţii adecvate 
şi pentru realizarea actului medical de 
urgenţă  eficient.  
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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110. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI 
Transferuri între unităţi 
ale 
administraţiei publice: 
art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 12 - 
Transferuri pentru 
finanţarea investitiilor in 
spitale 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 600 mii lei pentru dotari 
spitalul orasenesc Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si 
Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor persoanelor care beneficiază de 
serviciile medicale oferite. 
 

 

111. Anexa 3/26  
Ministerul Sănătăţii  
Capitolul 5001 Cheltuieli 
de capital 

Construire sediu dispensar uman, 
Sat Terca, Comuna Lopătari, Judeţ 
Buzău = 100 mii lei 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Realizarea unor spaţii necesare funcţionării 
normale a dispensarului uman. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

 

112. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 
51, 
Titlul VI - Transferuri 
între 
unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.600 mii lei pentru modernizare 
sarpantă Spital în Mun. Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a spori calitatea serviciilor medicale 
oferite. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

 

113. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1000 mii lei pentru „Centru pentru 
recuperarea copiilor autişti 

Investiţia este necesară pentru realizarea 
unui centru pentru recuperarea copiilor 
autişti prin transformarea unei centrale 
termice. Obiectivul urmează a se realiza în 
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Slobozia”, Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

colaborare cu o organizaţie 
neguvernamentală din judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii. 

114. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
400 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare dispensar uman” 
comuna Coşereni, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea de servicii medicale de 
bază pentru populaţie. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii. 

 

115. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
2000 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare centru externalizat 
pentru servicii medicale al Spitalului 
de Urgente Slobozia”, situat în 
orasul Tăndărei, judeţul Ialomita 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea de servicii medicale de 
urgenţă în condiţii de civilizaţie pentru 
populaţia oraşului Ţăndărei. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii. 

 

116. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 5001, Grupa 51, 
Titlul VI - Transferuri 
între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 120 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului de investiţii “Dotare cu 
echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de 

Suma este necesară în vederea realizării 
obiectivului nou de investiţii pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi a 
infrastructurii serviciilor de sănătate în 
mediul rural. 
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administraţiei publice 
Art. 01, alin. 38 – 
Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 

servicii sociale, inclusive 
echipamente pentru persoane cu 
dizabilităţi, Spital Social, Podu 
Iloaiei ”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat prin 
diminuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite pentru anul 
2013 

117. Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/29 
Cod obiectiv 223 
Fişa obiectivului de 
investiţii- 
„Refuncţionalizare 
imobil Spitalul Clinic de 
Urgenţă cu 300 de paturi 
Iaşi, în curs de execuţie, 
pentru amenajarea 
Institutului regional de 
Oncologie 300 de paturi 
Iaşi” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
14.025 mii lei pentru reabilitare şi 
reparaţii  capitale, pentru spitalul 
„Dr.C.I.Parhon”, Spitalul Clinic de 
Recuperare şi a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţe „Sfântul 
Spiridon” astfel: Spitalul 
„Dr.C.I.Parhon” – 615 mii lei; 
Spitalul Clinic de Recuperare – 
12.209,768 mii lei; Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţe „Sfântul 
Spiridon” – 1200 mii lei. 
 
Autori: 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 
reparaţii capitale spitale” are ca scop 
reabilitarea şi reparaţiilor capitale ale 
spitalelor: Spitalul „Dr.C.I.Parhon”, Spitalul 
Clinic de Recuperare şi Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţe „Sfântul Spiridon”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat prin 
diminuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
ale ordonatorilor de credite pentru anul 
2013 

 

118. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Snatatii cu suma de 
7.000 mii lei, reprezentând 
reabilitarea şi modernizarea 
următoarelor spitale din Palazu Mare 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru modernizarea celor două   unităţi 
sanitare, deoarece se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
 

 



 44 

- municipiul Constanţa: 
1. Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului de Psihiatrie – Palazu 
Mare – municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. – 3.500 mii lei; 
2. Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului T.B.C. – Palazu Mare - 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. – 3.500 mii lei. 
 
Autori :  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Fonduri externe 
nerambursabile 

119. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de 18 
milioane de lei – pentru reparaţii, 
reabilitare, îmbunătăţirea condiţiilor 
de lucru, dotări cu aparatură ale 
blocului operator şi ATI ale 
Spitalului judeţean Maramureş. 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat PSD Florin Cristian Tătaru  
Deputat PSD Călin Matei 
Deputat PSD Gheorghe Şimon 
Senator PSD Sorin Ovidiu Bota 
Senator PSD Liviu Marian Pop 
 
 
 

Necesitatea reabilitării şi modernizării celui 
mai important spital judeţean din Nord-
Vestul României, unitate care înregistrează 
cel mai mare număr de pacienţi din Nord-
Vestul României. La acest spital sunt trataţi 
pacienţi atât din Maramureş dar şi din 
judeţe vecine, Satu Mare, Sălaj şi Bistriţa. 
Spitalul a reuşit începerea modernirzării cu 
fonduri europene însă starea materială a 
acestuia necesită mult mai multe fonduri 
decât cele obţinute prin POR. 
 
Spitalul Judeţean Baia Mare este cea mai 
mare şi mai importantă unitate medicală din 
judeţul Maramureş, care asigură asistenţa 
medicală de urgenţă şi de specialitate atât 
pentru locuitorii din municipiul Baia Mare, 
şi din majoritatea localităţilor din 
Maramureş pentru unele specialităţi 
medicale, îndeplinind totodată şi funcţia de 
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spital de urgenţă. Deserveşte peste 80% din 
pacienţii din Maramureş, restul fiind 
pacienţi din judeţele limitrofe: Satu Mare, 
Sălaj, Bistriţa. 

În 2010 a început modernizarea 
spitalului printr-o finanţare nerambursabilă 
europeană. Deşi proiectul prevedea alocarea 
a 18 milioane de euro, doar 12 milioane de 
euro au fost absorbite, acestea în condiţiile 
în care Guvernul PDL a retras suma de 4 
milioane de euro, cofinanţare pentru 
necesităţile de modernizare ale spitalului. 

Gradul de profesionalism al 
personalului medical şi capacitatea de a 
face faţă la o cazuistică medicală complexă 
îl recomandă la nivel naţional între unităţile 
medicale cele mai bune. 

Necesitatea finalizării unei investiţii 
importante, începute în 2010, pentru judeţul 
şi regiunea noastră, aducerea standardelor 
serviciilor de sănătate la nivelul 
standardelor europene, pentru un număr 
importat de pacienţi şi precaritatea 
condiţiilor pentru un spital de un asemenea 
nivel, reprezintă un obiectiv deosebit de 
important, motiv pentru care susţinem 
alocarea finanţării în anul 2013 a 
necesarului investiţional pentru finalizarea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: redistribuire între 
proiecte aflate pe rol in cadrul ministerului ( 
in diferite faze de execuţie ) 
 



 46 

120. Anexa 3/26 
 Ministerul Sănătăţii   
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI   
Transferuri între unităţi 
ale  
administraţiei publice  
art. 02 - Transferuri de  
capital, alin. 11 –  
Transferuri pentru 
reparaţii capitale în 
spitale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  4 000 mii lei pentru  lucrări de 
reabilitare, modernizare şi dotare  a  
Spitalului Municipal Beiuş, Jud. 
Bihor. 
 
 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

.Asigurarea lucrărilor de intervenţii de 
natura reparaţiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalului municipal,  in vederea 
conformării acestuia la cerinţele pe care 
trebuie să le indeplinească spitalele pentru  
acreditare şi oferirea unor servicii medicale 
de calitate 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
   

 

121. Ministerul Sănătăţii  
Anexa 3/26  
 

Se propune alocarea sumei de 
20.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Continuare lucări  de 
reparaţii capitale”, Spitalul  judeţean  
de urgenţă Călăraşi, jud. Călăraşi. 
 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru asigurarea condiţiilor  optime 
medicale în teritoriu în cadrul procesului de 
reformă din sistemul sanitar  
 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 

 

122. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sanatatii 

Se propune suplimentarea  bugetul 
Ministerului Sanatatii cu suma de 
15.000 mii pentru construirea si 
dotarea Centrelor de Sanatate din 
cartierele Garii, Grivitei, Scriitorilor 
si Centrul Civic din Brasov, jud 
Brasov 
 
Autori: 
Gabriel Andronache deputat PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Realizarea Centrelor de Sanatate din 
cartierele Garii, Grivitei, Scriitorilor si 
Centrul Civic Brasov a fost o promisiune 
electorala a USL pe care catatenii 
Brasovului doresc sa o vada implinita in 
anul 2013  
 
Sursa de finantare :  
Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 

 



 47 

123. Anexa 3/26/02, 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

Se propune alocarea sumei  de 
29.517 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Reparaţii capitale, 
modernizari si constructii la Spitalul 
Judeţean Braşov. 
 
Autori: 
Andronache Gabriel deputat PDL 
Ialomiţianu Gheorghe deputat PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Gpupul Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară suplimentarea fondurilor 
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a 
Spitalului Judeţean Braşov. 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerului Sanatatii 

 

124. Anexa 3/26/02, 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.426.020 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Demararea lucrarilor 
de investitie Spital Clinic de Urgenta 
Braşov, com. Harman. 
 
 
Autori: 
Andronache Gabriel deputat PDL 
Ialomiţianu Gheorghe deputat PDL 
Nicolae Vlad Popa senator PDL 
Gpupul Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară finantarea care sa acopere 
primul an de implementare a lucrarilor de 
investitie Spital Clinic de Urgenta Braşov, 
com. Harman. 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerului Sanatatii 

 

125. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, cu suma de 
500 mii lei pentru infiintarea unui 
centru zonal pentru interventii 
Salvamont in statiunea Baile 
Herculane, orasul Baile Herculane, 
judetul Caras-Severin 

Se solicită admiterea amendamentului 
privind infiintarea centrului zonal pentru 
interventii de tip Salvamont, avand in 
vedere faptul ca Statiunea Baile Herculane, 
judetul Caras-Severin este situata la 
intersectia muntilor Cernei, Mehedinti, 
Godeanu si Retezat, cele mai apropiate 
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Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

centre Salvamont fiind amplasate in Resita 
 si Tirgu Jiu, situate fiecare la aproximativ 
110 km distanta. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

126. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, Anexa cu 
suma de 200 mii lei pentru 
infiintarea unui punct sanitar de 
permanenta in comuna Brebu Nou, 
judetul Caras-Severin. 
 
 
 
Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea amendamentului 
privind infiintarea unui punct sanitar de 
permanenta avand in vedere faptul ca pe 
raza acestei commune nu exista un 
asemenea serviciu medical, cea mai 
apropiata unitate sanitara fiind amplasata la 
o distanta de 60 km, respectiv in orasul 
Resita, judetul caras-Severin. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

 

127. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Spitalul Clinic 
de Urgenţă Prof. Dr. Octavian Fodor 
Cluj-Napoca, judetul Cluj;  
 
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Spitalul Clinic de Urgenţă Prof. Dr. 
Octavian Fodor Cluj-Napoca trebuie să 
susţină obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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128. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Lucrări de reabilitare Spitalul Clinic 
Municipal Clujana Cluj-Napoca;   
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Spitalul Clinic Municipal Clujana Cluj-
Napoca trebuie să susţină obligaţiile de 
plată legate de finaţarea acestui proiect. 
Obiectiv important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

129. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Spitalul Clinic Judeţean Cluj, 
Clinica de Diabet, Nutriţie şi Boli 
Metabolice municipul Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj; 
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Spitalul Clinic Judeţean Cluj, Clinica de 
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice 
municipul Cluj-Napoca, judeţul Cluj trebuie 
să susţină obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

130. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Spitalul Universitar „Prof. Dr. 
Octavian Fodor”, Clinica 
Ergoterapie, Secţia Psihiatrie 
Cronici nr. 1, municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj; 
 

Spitalul Universitar „Prof. Dr. Octavian 
Fodor”, Clinica Ergoterapie, Secţia 
Psihiatrie Cronici nr. 1, municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
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Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

131. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Spitalul Clinic de Recuperare, Secţia 
de Recuperare Neurologică, 
municipul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj; 
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Spitalul Clinic de Recuperare, Secţia de 
Recuperare Neurologică, municipul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

132. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Cluj, Secţia Clinică de Nefrologie şi 
Dializă, Cluj-Napoca, judetul Cluj; 
 
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, 
Secţia Clinică de Nefrologie şi Dializă, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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133. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj, Secţia Chirurgie 
Vasculară II 
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, 
Secţia Chirurgie Vasculară II trebuie să 
susţină obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

134. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 100 000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Lucrări de construcţie Spital 
Regional de Urgenţă, judeţul Cluj; 
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv important pentru comunitatea 
locală şi regională. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

135. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 50 000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Susţinere activitate SMURD Cluj;  
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Obiectiv important pentru comunitatea 
locală şi regională. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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136. Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Continuare lucrări de construcţie 
Dispensar comunal, sat Aşchileu, 
comuna Aşchileu, judeţul Cluj; 
 
Autori: 
Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Aşchileu trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de finaţarea 
acestui proiect. Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

137. Anexa nr. 3/26/02 -  
Ministerul Sanatatii 
Grupa/ titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri intre 
Unitati ale administratiei 
publice 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sanatatii din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2013 cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
„Proiectare si executie Sectie TBC a 
Spitalului Clinic Judetean de 
Urgenta Arad,sistematizare si 
platforme ,imprejmuire si acces, 
Judeţul ARAD 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  Eusebiu 
Manea 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Lucrarea de constructie a unui spital 
TBC pe un teren aflat în patrimoniul 
Judetului Arad , în vederea relocării 
serviciilor care în prezent îsi desfăsoară 
activitatea într-o clădire revendicată si 
retrocedată. Valoarea estimată a lucrării 
fiind de 13.000 mii lei . 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice  

 

138. Anexa nr. 3/26/02 -  
Ministerul Sanatatii 
Grupa/ titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri intre 
Unitati ale administratiei 
publice 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Sanatatii Anexa nr. 
3/26/02  
din Legea Bugetului de Stat pe anul 
2013 cu suma de 5.000 mii, lei 
pentru finatarea  investitiilor la 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Lucrarea  de reabilitare, transformare 
si extindere a spatiului în care îsi desfăsoară 
activitatea  Unitatea de Primire Urgente –
SMURD , în valoare totală de 3.370 mii lei  
având în vedere că în urma unificării celor 
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spitale la obiectvele: 
-Extindere        UPU ”Extindere 
,reabilitare si modernizare Unitate 
Primire Urgente din Structura 
Spitalului Clinic Judetean de 
Urgenta Arad”, Judeţul ARAD 
 
 
 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Pistru Popa  Eusebiu 
Manea 
   

trei spitale s-a desfinţat Compartimentul de 
Primire Urgente existent în structura 
fostului spital municipal astfel toată urgenţa  
este asigurată de Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă prin acestă unitate. Spaţiul destinat 
este foarte mic astfel în baza unui 
studiu de fezabilitate realizat propunem spre 
extindere acest compartiment UPU-
SMURD pentru crearea de spaţii adecvate 
şi pentru realizarea actului medical de 
urgenţă  eficient. Mentionăm că studiul de 
fezabilitate necesar pentru demararea 
acestei lucrări a fost finantat din bugetul 
propriu al Consililui Judetean Arad în anul 
2011. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice 
 

139. Anexa3/26 
Ministerul Sanatatii 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre - servere de tip I 
si de tip II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ) 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si 
Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 
 
 

Acest proiect va permite identificarea si 
protejarea atacurilor malitioase si furturilor 
de date din sistemele informatice ale 
Ministerului Sanatatii 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice 

 



 54 

140. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
suma de100.000.mii lei pentru  
construcţia  Spitalului de Urgentă 
Cluj 100.000.miilei 

 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 

PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

 

141. Anexa nr.3/26 
Ministerul Sănătăţii 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 600 mii lei pentru 
dotarea Spitalului Municipal Dej cu 
aparaturi medicale de investigări, 
judeţul Cluj. 

 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 

PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

 

142. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calitatii serviciilor 
medicale (Programul de 
investitii) avand 2 
componente: 
1.1. Dezvoltarea si 
modernizarea 
Infrastructurii unitatilor 
sanitare 
1.1.1 Finalizarea 
obiectivelor de investitii 
in continuare, incepute 
din anii precedenti 
1.1.2 Programul de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii Anexa 
3/26/Capitol 66.01/66.10 cu suma de 
28 000 mii lei pentru consolidarea şi 
reabilitarea Institutului de 
Gastroenterologie şi Hepatologie – 
Tronsoanele 1, 2, 3 din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţe „Sfântul Spiridon” Iaşi  
 
 
 
Autori: Deputat PDL, Dr. Camelia 
Bogdănici 
 

Se solicită admiterea amendamentului în 
vederea finalizării lucrărilor de amenajare a 
Clinicii de Chirurgie plastică şi arşi. Clinica 
se află actualmente în clădirea Spitalului de 
Urgenţe şi urmează să fie mutată în clădirea 
Institutului de Gastroenterologie.  
Eliberarea urgentă a clădirii, va face 
posibilă mutarea şi amenajarea  Institutului 
Regional de Oncologie Iaşi, obiectiv 
prioritar pentru Ministerul Sănătăţii, după 
cum reiese chiar din proiectul Legii 
Bugetului (Anexa 3/26, p.11) - 
“Refuncţionalizare imobil Spital Clinic de 
Urgenţe cu 300 paturi Iaşi, în curs de 
execuţie,  
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consolidari a cladirilor 
unitatilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare prin efectuarea 
reparatiilor capitale 
 
 

Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

  
 

  

pentru amenajarea Instiutului Regional de 
Oncologie 300 paturi Iasi, judetul Iasi”; a 
cărui finalizare este prevăzută pentru anul 
2013.”   
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Sănătăţii 
 

143. Anexa 3/26/ 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calitatii serviciilor 
medicale (Programul de 
investitii) avand 2 
componente: 
1.2. Dezvoltarea si 
modernizarea 
Infrastructurii unitatilor 
sanitare 
1.1.1 Finalizarea 
obiectivelor de investitii 
in continuare, incepute 
din anii precedenti 
1.1.2 Programul de 
consolidari a cladirilor 
unitatilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea 
infrastructurii unitatilor 
sanitare prin efectuarea 
reparatiilor capitale 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii Anexa 
3/26/Capitol 66.01/66.10 cu suma de 
8 000 mii lei pentru consolidarea 
Pavilionului D – UPU SMURD - 
lucrări extindere şi modernizare din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţe „Sfântul Spiridon” Iaşi  
 
Autori: Deputat PDL, Dr. Camelia 
Bogdănici 
 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Se solicită admiterea amendamentului în 
vederea extinderii şi modernizării  UPU 
SMURD. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Sănătăţii 
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144. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1.2 Proiectul: 
Dotarea unitatilor 
sanitare cu aparatura 
medicala, echipamente si 
mijloace de transport 
sanitar specifice 
(ambulante, autosanitare, 
etc.) 
1.2.1 Dotarea cu 
aparatura, echipamente 
si dispozitive medicale a 
unitatilor sanitare 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii Anexa 
3/26/Capitol 66.01/66.10 cu suma de 
 9 225 mii lei pentru achiziţionare de 
aparatură medicală de înaltă 
performanţă (RMN, computer 
tomograf, angiograf) în cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţe „Sfântul Spiridon” Iaşi   
 
 
Autori: Deputat PDL, Dr. Camelia 
Bogdănici 
 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
  

Se solicită admiterea amendamentului, 
avându-se în vedere următoarele: 
 
- RMN este defect, iar manevrele medicale 
se efectuează prin contract cu laborator de 
imagistică privat, ceea ce presupune 
deplasarea pacientului pentru investigaţii şi 
cheltuieli suplimentare pentru spital;  
-    CT este depăşit moral;   
- Angiograful este absolut necesar Clinicii 
de Cardiologie - Compartiment Cardiologie 
Intervenţională. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Sănătăţii  
 

 
 

145. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru reabilitare Dispensar Uman, 
comuna Lapos, 
 Jud. Prahova cu suma 
de 90 mii lei    
 
Autori: Gunia Dragoş Ionel,  
deputat PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece reprezintă un obiectiv esenţial 
pentru comunitatea locală, pentru 
rezolvarea problemelor de sănătate a 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
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146. Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Se alocă suma de 200,17 mii lei 
pentru  dotarea cu aparatură 
medicală a Secţiei de Oncologie din 
cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba, Municipiul Alba 
Iulia, jud. Alba 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Dotarea cu aparatură medicală, necesară 
pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2013 

 

147. Anexa nr. 3/ 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 10.000,17 mii lei 
pentru extinderea Spitalului 
municipal Sebeş, jud. Alba. 
 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea lucrărilor de 
intervenţie de natura reparaţiilor capitale 
pentru reabilitarea spitalului, în vederea 
conformării acestuia la cerinţele pe care 
trebuie să le îndeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale de calitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2013. 

 

148. Ministerul Sanatatii 
Anexa nr. 3/26/02  

Consolidare, reparaţii capitale, 
extindere prin mansardare a Secţiei 
de Pneumoftiziologie Vaslui 
Valoare: 16.500 mii lei 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Clădirea face parte din patrimoniul istoric, 
iar în decursul timpului a suferit casări 
inegale, fapt ce a condus la deteriorarea 
structurii de rezistenţă; finisajele interioare 
nu sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice 
 
 

 



 58 

149. Ministerul Sanatatii 
Anexa nr. 3/26/02  

Construire Centru de sănătate 
mintală, în cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui  
 
Valoare: 2.772 mii lei 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Se impune construirea unui Centru de 
sănătate mintală, pentru copii şi adulţi, în 
vederea creşterii calităţii serviciilor 
mediale, conform unui Ordin al ministrului 
Sănătăţii, emis încă din 2006. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice 
 

 

150. Ministerul Sanatatii 
Anexa nr. 3/26/02 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru reparaţie 
capitală şi modernizare dispensar 
uman din satul Ciupelniţa, comuna 
Dumbrava, jud Prahova 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor şi creşterea calităţii vieţii. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice 

 

151. Ministerul Sanatatii 
Anexa nr. 3/26/02 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 300 mii lei pentru construcţie 
dispensar uman, comuna Dumbrava, 
jud Prahova 
 
 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 
 

Creşterea gradului de confort al locuitorilor 
şi creşterea calităţii vieţii acestora. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice 
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152. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
6601 Sănătate 
cod program 648 
Asigurarea calitatii 
serviciilor medicale 
propuneri 
2013....410.847 mii lei 
 
6610510208 Aparatură 
medicală şi echipamente 
de comunicaţii în 
urgenţă 
 
 

Propune majorarea sumelor cuprinse 
în bugetul de stat cu 14.252 mii lei 
pentru dotarea Spitalului Judeţean 
Baia Maie în vederea prestării unor 
servicii medicale asiguraţilor din 
judeţul Maramureş şi învecinate: 
1. echipament radioterapie 

(accelerator+simulator+ sistem 
de plan tratament ....12.250 mii 
lei 

2. aparat Rx grafie digitalizat 
....650 mii lei 

3. Aparat radiologic C ARM (bloc 
operator) ....250 mii lei 

4. Litotriptor ...550 mii lei 
5. Aparat pentru hemostaza 

ligatura...200 mii lei 
6. Laser chirurgical pentru ORL 

....250 mii lei 
7. Ecograf cu transductor 

transrectal cu kit de puncţie 
...375 mii lei 

 
 
 Autori: 
Bònis István, Erdei D. István, 
deputaţi UDMR 

Végh Alexandru, senator UDMR
 
 
 
 
 
 

Spitalului Judeţean Baia Maie a fost 
declarat de interes zonal şi astfel deserveşte 
sute de mii de persoane din Maramureş şi 
judeţele limitrofe. Achiziţionarea aparaturii 
va conduce la creşterea calităţii serviciilor 
medicale prestate asiguraţilor.  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
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153. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
6601 Sănătate  
 
6601510212 Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicităm includerea în cheltuielile 
de sănătate pentru investiţii şi 
reparaţii capitale a sumei de 
7.349,280 mii lei destinată 
reamenanjării şi extinderii clădirii 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc, judeţul Harghita. 
-  
 
 
Autori: Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori UDMR 
 

În prezent, secţiile de boli infecţioase şi 
pneumologie, aferente Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Miercurea Ciuc, funcţionează 
într-o clădire construită cu o altă destinaţie 
în anul 1814, iar starea actuală a acesteia nu 
îndeplineşte condiţiile funcţionale şi 
tehnologice medicale prevăzute în legislaţia 
actuală. Totodată, imobilul a fost retrocedat 
foştilor proprietari.  
Menţionăm că din bugetul prorpiu al 
spitalului judeţean şi al consiliului judeţean 
a fost asigurată jumătate din investiţia totală 
de aproximativ 15 milioane lei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

154. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
6601 Sănătate  
 
6601510212 Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale 

Propunem includerea în programul 
de investiţii al Ministerului Sănătăţii 
suma de 6.970 mii lei pentru două 
lucrări la Spitalul de psihiatrie 
Tulgheş, judeţul Harghita: 
 - modernizarea centralei termice şi 
reparaţii capitale la reţelele termice 
exterioare... 6.120 mii lei 
- reabilitarea reţelei de canalizare 
...850 mii lei 
 
Autori: Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori UDMR 

Solicitarea se fundamentează pe starea 
deplorabilă a sistemului de încălzire a 
Spitalului din Tulgheş, precum şi pe 
necesitatea ca acesta să se alinieze 
condiţiilor pentru obţinerea avizului de 
mediu. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
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155. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
6601 Sănătate  
 
6601510212 Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale 

Solicităm suplimentarea sumelor 
alocate acestui program pentru 
construirea Spitalului Regional de 
Urgenţă Cluj, investiţie în valoare de 
675.000 mii lei. 

Autori: 
Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar Camera Deputaţilor 
Erdei D. István, deputat UDMR 
László Attila, senator UDMR 
 

Acest obiectiv este unul de interes naţional, 
avându-se în vedere că prin structura sa şi 
nivelul de dotare cu echipamente medicale 
şi nemedicale, spitalul va asigura 
locuitorilor zonei de nord-vest a ţării 
servicii medicale de inalt nivel, similar 
celor din Uniunea Europeană. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

156.   Anexa 3/26 
Reabilitare Spitalul Municipal 
„Teodor Andrei” Lugoj 

Reabilitare Pavilion central 

3,5 mil Ron 

Autor: Deputat Sorin Stragea 

Grup PSD 

  

157. Anexa 3/26 
Reabilitare Spitalul Municipal 
„Teodor Andrei” Lugoj 

Reabilitare  Maternitate 

1,35 mil Ron 

  



 62 

Autor: Deputat Sorin Stragea 

Grup PSD 

 

 

158.  Anexa 3/26  
Ministerul  Sănătăţii 

Alocarea sumei de 17.442 mii lei 
pentru aparatură medicală pentru 
dotarea spitalelor de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Iaşi (6 spitale) 
 
AUTOR: DEPUTATI: 
 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU (UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 
 

Este necesară dotarea spitalelor cu aparatură 
medicală corespunzătoare, deoarece sunt 
spitale judeţene la care apelează populaţia 
din tot judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Subvenţii pentru 
finanţarea aparaturii medicale la spitale, de 
la bugetul de stat sau din veniturile proprii 
ale Ministerului Sănătăţii 

 

159.  Anexa 3/26  
Ministerul  Sănătăţii 

Alocarea sumei de 14.024 mii lei 
pentru reabilitare şi reparaţii capitale 
spitale Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. 
Spitalul Clinic de Recuperare, 
Spitalul ,,Dr. C.I. Parhon”, Spitalul 
,,Sf. Spiridon. 
 
AUTOR: DEPUTATI: 

Este urgentă reabilitarea spitalelor 
menţionate, deoarece sunt spitale judeţene 
la care apelează populaţia din tot judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
GHEORGHE EMACU (UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 

160.  Anexa 3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
modernizare cabinete medicale în 
satele Vânători, Criveşti şi Hârtoape, 
judeţul Iaşi 
 
Autor. Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 
 
 

Este necesară modernizarea cabinetelor 
medicale, deoarece locuitorii acestor 
comune apelează la acestea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

161. Anexa nr. 3/ 26 /02 
Ministerul Sanatatii 

 cap. 6601 , grupa 51, 
art.02, alin.12 

 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii  la Anexa nr. 
3/ 26 /02 cap. 6601 , grupa 51, 
art.02, alin.12 cu suma de 2.000.000 
lei pentru continuare lucrari la 
obiectiv:  
Reabilitare pavilion central la 
Spitalul municipal Turda, inclusiv 
recompartimentare in conformitate 
cu O.M.S. 914/2006 
Municipiul Turda, Judeţul Cluj 
 

Iniţiator: Deputat PC, 
Mircea Vicentiu IRIMIE 

 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru asigurarea finantarii de la bugetul de 
stat in vederea continuarii lucrarilor de 
reabilitare si recompartimentare pavilion 
central al Spitalului municipal Turda in 
conformitate cu prevederile O.M.S. 
914/2006  
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispozitia Guvernului 
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162. Anexa 3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Construire dispensar medical în 
comuna VALEA URSULUI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 800 mii lei 
 

Autor :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 
 
 
 

Motivaţia: Nu are o clădire care să asigure 
minimul de condiţii sanitare; 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

163. Anexa 3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Construire dispensar medical în loc. 
ROTUNDA, comuna DOLJEŞTI, 

judeţul Neamţ, în valoare de 674 mii 
lei 

Autor :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 

Motivaţia: Nu există un dispensar medical; 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Sănătăţii  
 

 

164. Anexa 3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Construire dispensar medical, 
cabinet stomatologic şi farmacie în 
loc. ADJUDENI, comuna 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 1546 mii lei 
 

Autor :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 

Motivaţia: Nu există dispensar medical, 
cabinet stomatologic şi farmacie; 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Sănătăţii  
 
 

 

165. Anexa 3/26 
 Ministerul  Sănătăţii 

Modernizare dispensar medical în 
comuna POIENARI, judeţul Neamţ, 

în valoare de 800 mii lei 
 

Autor :  
Deputat PSD Ioan Munteanu 

 
 

Motivaţia: Nu există un dispensar medical; 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 
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166. Anexa nr. 3/26 – 
Ministerul Sănătăţii 
Cap. 6601 grupa 70  
 

Continuarea lucrărilor de construcţie 
la Spitalul municipal Fălticeni, jud. 
Suceava……………..23.000 mii lei. 
 

Autor : Deputat Stan Ioan,  
Grupul parlamentar PSD 

 

Continuarea obiective de investiţii.  
Pentru buna funcţionare a serviciului public 
de sănătate  şi soluţionarea cererii 
cetăţenilor. 
 
Sursa: Redistribuire din fondurile alocate 
Ministerului Sănătăţii. 
 
 
 

 

167. Anexa nr. 3/26 – 
Ministerul Sănătăţii 
Cap. 6601 51 38 
 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru dotarea cu aparatură 
medicală, bloc alimentar şi centrală 
termică a Spitalului Socio-Medical, 
oraşul Dolhasca, jud. Suceava. 
 

Autor : Deputat Stan Ioan, 
Grupul parlamentar PSD 

 

Este o cerinţă urgentă a locuitorilor din 
zonă şi pentru ameliorarea sănătăţii publice. 
 
Sursa: Redistribuire din fondurile alocate 
Ministerului Sănătăţii. 

 

168. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Organizarea unui Centru de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică Sâncrai 
Se propune alocarea sumei de 
9.000,02 mii lei. 
 
Autor:deputat Negruţ Clement 
           senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Organizarea unui Centru de recuperare si 
reabilitare neuropsihiatrică Sâncrai 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

 

169. Anexa  3/26/02/  
Ministerul Sănătăţii  
 
Cap. 5001/ Grupa/ Titlul 

Modernizare Spital de Urgenţă Alba 
Iulia 
Se propune alocarea sumei de 
26.210,01 mii lei. 

Modernizare Spital de Urgenţă Alba Iulia 
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51/ Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art.02 Transferuri de 
capital /alin. 12 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 
 
 

 
Autor: deputat Negruţ Clement 
            senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

170. Anexa nr.3/26/29  
Ministerului Sănătăţii 

Se propune la Cap. 66.01 – Sănătate 
Cod 26.66.01.0301 
Tipul cheltuielii: B – Obiectiv 
(proiect)  nou 
Construirea centrului de zi, de 
reabilitare şi consiliere în domeniul 
sănătăţii mintale şi HIV/SIDA în 
cadrul Spitalului de boli infecţioase, 
dermato-venerice şi psihiatrie Baia 
Mare, judeţul Maramureş (valoarea 
totală a investiţiei 760.000 euro.) 
Alocare bugetară 2009: 260.000 
euro 
Credite de angajament: 260.000 euro 
Credite bugetare: 260.000 euro 
Estimare 2010: 500.000 euro 
 
Autor:senator PDL Rogojan Mihai 
Ciprian 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  
 
 
 

Politica de reformă psihiatrică europeană şi 
românească stipulează retrimiterea şi 
reintegrarea în comunitate a pacienţilor cu 
boli psihice şi HIV/SIDA şi alte boli cu 
transmitere sexuală. Concomitent cu terapia 
medicamentoasă, o măsură eficientă şi 
modernă care vine în sprijinul patologiei 
specifice spitalului o constituie antrenarea 
bolnavilor în diverse activităţi de readaptare 
şi reintegrare în comunitate. Sunt 
argumente care impun crearea acestui 
obiectiv. Centrul va funcţiona pe baza 
principiului “uşilor deschise” având ca efect 
diminuarea reticenţelor şi prejudecăţilor în 
ceea ce priveşte bolile psihice şi HIV/SIDA. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 
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171. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calităţii serviciilor 
medicale (Programul de 
investiţii) având 2 
componente: 
1.3. Dezvoltarea şi 
modernizarea 
Infrastructurii unităţilor 
sanitare 
1.1.1 Finalizarea 
obiectivelor de 
investiţii în continuare, 
începute din anii 
precedenţi 
1.1.2 Programul de 
consolidări a clădirilor 
unităţilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
reparaţiilor capitale 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.087,03 mii lei pentru reparaţii 
capitale faţadă clădire Spitalul Clinic 
de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi 
 

Iniţiatori: 

Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi dr. 
Camelia BOGDĂNICI 

 
Grupurile parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 

Această unitate medicală deserveşte, prin 
activitatea medicală desfăşurată, pacienţii 
din judeţul Iaşi, dar şi pe cei din celelalte 
judeţe ale Regiunii Nord-Est a României. 
 
Sursa de finanţare:  

- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

 

172. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calităţii serviciilor 
medicale (Programul de 
investiţii) având 2 
componente: 

Se propune alocarea sumei de 
7.756,88 mii lei pentru reabilitare 
clădire Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi (instalaţii 
sanitare, termice, finisaje interioare) 
 

Iniţiatori: 

Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi dr. 

Această unitate medicală deserveşte, prin 
activitatea medicală desfăşurată, pacienţii 
din judeţul Iaşi, dar şi pe cei din celelalte 
judeţe ale Regiunii Nord-Est a României. 
 
Sursa de finanţare:  

- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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1.1. Dezvoltarea şi 
modernizarea 

Infrastructurii unităţilor 
sanitare 
1.1.1 Finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
în continuare, începute 
din anii precedenţi 
1.1.2 Programul de 
consolidări a clădirilor 
unităţilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
reparaţiilor capitale 
 

Camelia BOGDĂNICI 
 

Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

173. Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01/66.10 –  
1. Programul: Asigurarea 
calităţii serviciilor 
medicale (Programul de 
investiţii) având 2 
componente: 
1.1. Dezvoltarea şi 

modernizarea 
Infrastructurii unităţilor 
sanitare 
1.1.1 Finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
în continuare, începute 
din anii precedenţi 
1.1.2 Programul de 
consolidări a clădirilor 

Se propune alocarea sumei de 
36.992,34 mii lei pentru reabilitarea 
şi modernizarea Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” 
Iaşi 
 

Iniţiatori: 
Deputaţi PDL Petru MOVILĂ şi dr. 

Camelia BOGDĂNICI 
 

Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Această unitate medicală deserveşte, prin 
activitatea medicală desfăşurată, pacienţii 
din judeţul Iaşi, dar şi pe cei din celelalte 
judeţe ale Regiunii Nord-Est a României. 
 
Sursa de finanţare:  

- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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unităţilor sanitare 
1.1.3 Reabilitarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare prin efectuarea 
reparaţiilor capitale 
 

174. Anexa nr. 3 /26 
Ministerul Sanatatii 
6601/51.02.24 
 
Capitolul. 6601 Sanatate 
Grupa/Titlu 51/VI 
Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 Transferuri de 
capital 
Alin 24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

Se propune alocarea sumei de 199 
mii lei pentru infiintarea unui Punct 
Farmaceutic in cartier Deal II 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 

- Evitarea deplasarilor pana in zona 
centrala pentru micile necesitati de 
sanatate. Distanta fiind de aproximativ 3,5 
km, necesitand folosirea mijloacelor de 
transport in comun costisitoare 

- Crearea conditiilor pentru batrani de 
a se aproviziona cu medicamente de uz 
general 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei prezidentiale 

 

 
 
175. 

 
Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sanatatii – 
 capitol 6601 Sanatate, 
titlu 70-71,  
 

 
Alocarea sumei de 40.000 mii lei 
pentru repunerea in functiune la 
parametrii optimi a Institutului 
Cantacuzino 
 

Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 

 
Institutul Cantacuzino asigura securitatea 
epidemiologica a Romaniei prin produse 
farmaceutice ieftine, multe dintre ele unice 
la nivel mondial.  
   
 
Sursa de finantare: -  de la Ministerul 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,  
Capitolul 5100, Titlul 20. 
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176. 
 
Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sanatatii – 
 capitol 6601 
Sanatate,51.02.22 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
art. 02 Transfer de 
capital 
alin. .22  Transferuri de 
la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate  
 

 
Alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru pentru achizitionarea si 
montarea unui computer tomograf la 
Spitalul de Urgenta ,,Elena 
Beldiman” din Barlad 
 
 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 

In lipsa unui astfel de aparat pacienti in 
stare grava sunt trimisi la Iasi, Galati sau un 
operator privat aflat la distanta de spital . 
Spitalul risca sa fie declasificat de la gradul 
III la gradul IV ceea ce inseamna o 
finantare redusa cu aproximativ o treime si 
disparitia compartimentului de primiri 
urgenta,vor disparea linii de garda iar 
asistenta medicala a barladenilor se va 
degrada. 
 
Sursa de finantare: -  de la Ministerul 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,  
Capitolul 5100 , Titlul 20. 

 

177. 
 
Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sanatatii – 
 capitol 6601 Sanatate,  
51.02.12 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
art. 02 Transfer de 
capital 
alin.12 Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale   
 
  

 
Se propune alocarea sumei de 
80.600 mii lei pentru Spitalul 
Regional de Urgenta Iasi 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Consideram oportuna o astfel de 
investitie avand in vedere ca nu exista in 
acest moment un spital monobloc, cu toate 
specialitatile incluse pentru rezolvarea 
corespunzatoare a cazurilor urgente pentru 
cei 6 milioane de locuitori ai Moldovei. 
   
 
Sursa de finantare: -  de la Ministerul 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,  
Capitolul 5100, Titlul 20. 
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178. 

Anexa nr.3/26 
 
Ministerul  Sanatatii 
 
  

 
Alocarea a  8,9% din PIB ( 55.474,9 
milioane lei, echivalentul a 12.327,7 
milioane euro. 
În anul 2013, din procentul de 8,9%, 
un procent de 7,9% din PIB se aloca 
pentru finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din domeniul 
sănătăţii şi un procent de 1% din 
PIB pentru infrastructură în 
domeniul sănătăţii. 
(2)Bugetele ordonatorilor principali 
de credite şi anexele care vizează 
domeniul sănătăţii se modifică 
corespunzător. 
 
 
 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Desi s-a promis combaterea subfinantarii 
sistemului sanitar, guvernul va aloca doar 
circa 6 miliarde de euro, din care 1 miliard 
de euro se va duce in plata arieratelor. Asta 
inseamna ca fiecarui roman ii revine 
aproximativ 300 de euro, de 10 ori mai 
putin decat media europeana. Secretarul de 
stat Arafat declara ca ne situam la nivelul 
Europei anilor 60 si ca media europeana din 
PIB alocata sanatatii este de 8,9%, de peste 
doua ori mai mare fata de Romania. Chiar si 
Albania aloca un procent mai mare decat 
noi. Nu se precizeaza si, probabil, ca nu se 
pune problema redeschiderii celor 182 de 
spitale inchise. 
 
Sursa de finantare: 
 
Bugetul Administratie Prezidentiala 
Bugetul Ministerului Culturii 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în lei, respectiv 
certificate de trezorerie cu discont, cu 
scadenţe la 1,3,6 şi 12 luni şi obligaţiuni de 
stat de tip benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub formă de 
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 subscripţie publică, în valută pe termen 
mediu; 
c) împrumuturi deja contractate (în 
derulare) destinate finanţării de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări externe noi în 
cadrul pachetul financiar extern încheiat cu 
FMI, UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale;  
f) sume recuperate de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului din 
activele bancare neperformante 
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