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A V I Z  C O M U N 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 21 și 24 din Regulamentul şedinţelor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Parlamentului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022, trimis cu adresele nr.PLx611/2021, 

respectiv L 566/2021. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

ale art. 70 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 

din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii 

celor două Comisii au dezbătut proiectul de lege mai sus menționat în ședința comună 

din data de 21 decembrie 2021. 

Membrii Comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 şi 

anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de 

Protecţie şi Pază şi Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

La lucrările Comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai instituţiilor 

din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în calitate de ordonatori 

principali de credite, care au făcut o scurtă prezentare a priorităţilor de finanţare 

pentru anul 2022. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi pentru, Proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2022 şi anexele referitoare la bugetele pe 2022 ale instituţiilor aflate în 

competența celor două Comisii a fost avizat favorabil, cu amendamentele admise 

și respinse, prezentate în anexele la prezentul aviz comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

Către  

COMISIILE REUNITE PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI  BĂNCI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Deputat Mihai-Viorel FIFOR Senator Nicoleta PAULIUC 
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 ANEXA nr. 1 

 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

1.  Anexa 3/18/02 

Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2020-

2025 (sume alocate din bugetul 

de stat) / Titlul 10 Cheltuieli de 

personal. 

În anexa 3/18/02 

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 

2020-2025 (sume alocate din bugetul de stat) / 

Titlul 10 Cheltuieli de personal, se majorează 

creditele de angajament și creditele bugetare cu 

250.000 mii lei. 

 

Autor 

Grup PNL 

Grup PSD 

     Motivația amendamentului: 

     În perioada 2010-2021 aplicarea 

legilor-cadru de salarizare, precum și a 

legilor anuale privind salarizarea 

personalului nu a asigurat creșterea 

veniturilor reale ale personalului militar. 

     Astfel, solda lunară medie brută în 

anul 2021 este de 5.649 lei, comparabilă 

cu câștigul salarial mediu brut pe anul 

2021, aflat în plată. Acest lucru a condus 

la reducerea atractivității profesiei de 

militar. La această dată în Ministerul 

Apărării Naționale există 10.000 de 

posturi neîncadrate, din care o mare parte 

o reprezintă posturi esențiale și cu un 

grad ridicat de specializare în domenii 

vitale apărării naționale. 

     În vederea acoperirii deficitului de 

personal (inclusiv în serviciul de luptă 

permanent, pentru activitățile deosebite 

cu caracter operativ, precum și în situații 

de urgență) s-a recurs la desfășurarea 

activităților prin suplimentarea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

programului de lucru (ore suplimentare).   

      Majorarea cu ¼ din diferența soldei 

de funcție din 2022 și luna decembrie 

2021 ar permite continuarea îndeplinirii 

la același nivel a misiunilor Ministerului 

Apărării Naționale. 

      Pentru îndeplinirea în continuare a 

atribuțiilor menționate, se impune 

suplimentarea cheltuielilor de personal 

cu suma solicitată. 

 

Sursa de finanțare  

Suma de 250.000 mii lei se asigura prin 

redistribuire din limitele de cheltuieli 

prevăzute pentru Ministerul Apărării 

Naționale prin proiectul Legii bugetului 

de stat, pe anul 2022, din Anexa 3/18/02 

Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și 

alineate pe anii 2020-2025 (sume alocate 

din bugetul de stat) / Titlul 20 Bunuri și 

servicii. 

2.  Anexa 3/19/02  

Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole si alineate pe anii 2020-

2025 (sume alocate din bugetul 

de stat) / capitolul 6101 Ordine 

publică și siguranță națională / 

titlul 10 Cheltuieli de personal 

În Anexa 3/19/02 Bugetul pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole si alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / capitolul 6101 

Ordine publică și siguranță națională / titlul 10 

Cheltuieli de personal, se majorează creditele de 

angajament și creditele bugetare cu suma de 

500.000 mii lei. 

 

Autor 

Motivația amendamentului: 

În ultimii 2 ani de zile, activitatea 

personalului Ministerului Afacerilor 

Interne s-a intensificat în contextul 

apariției noului coronavirus și al 

necesității gestionării cu celeritate a 

situației pandemice, aspecte care au 

presupus atât adoptarea unor măsuri cu 

caracter organizatoric, cât şi orientarea 

efortului către obținerea de date şi 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

Grup PNL 

Grup PSD 

informații relevante cu privire la 

impactul resimțit la nivelul societății, 

identificarea stărilor tensionate şi, 

corespunzător acestora, a inițiativelor de 

natură a afecta climatul de ordine şi 

siguranță publică. 

În acest context, evidențiem 

următoarele aspecte de interes: 

- angrenarea, în medie zilnică, a peste 

17.000 de efective MAI în activități 

de verificare a respectării măsurilor și 

restricțiilor stabilite în context 

pandemic; 

- fluidizarea traficului de mărfuri, 

identificarea persoanelor care au sosit 

sau au avut ca punct de plecare 

zonele de risc epidemiologic, cât și a  

transporturilor de medicamente și 

echipamente medicale; 

- instituirea măsurilor de carantină 

zonală la nivelul a 273 UAT (547 

localități); 

- executarea a peste 1 milion de acțiuni 

de intervenție operativă a serviciilor 

de urgență profesioniste; 

- executarea a peste 1.2 milioane de 

acțiuni de verificare la societăți 

comerciale și autorități/instituții 

publice cu privire la respectarea 

recomandărilor/interdicțiilor pe 

timpul stării de alertă; 

- de asemenea, au fost intensificate 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

activitățile de protecție a cetățenilor, 

la nivel național, acționând zilnic, în 

medie, peste 10.000 efective; 

- asigurarea derulării în siguranță a 

alegerilor locale și parlamentare în 

anul 2020, prin angrenarea resursei 

umane la un nivel care să asigure 

întreg spectrul de responsabilități, 

potrivit cadrului normativ; 

- verificarea a peste 21 milioane de 

persoane cu privire la respectarea 

măsurilor stabilite în context 

pandemic, în primele 11 luni ale 

anului 2021 (dintre acestea 

aproximativ 950.000 au fost 

identificate că nu respectau măsurile); 

- aplicarea în primele 11 luni ale anului 

2021 a peste 980.000 sancțiuni 

contravenționale, în valoare de peste 

181 milioane lei și constatarea a peste 

1.000 de infracțiuni pentru 

nerespectarea măsurilor și restricțiilor 

stabilite în context pandemic; 

- intensificarea verificării situațiilor 

referitoare la falsificarea certificatelor 

digitale UE privind COVID-19 

(activitate derulată începând cu luna 

iulie 2021); 

- înființarea Poliției Școlilor și a 

Poliției Animalelor; 

- în contextul amplificării acțiunilor 

desfășurate în spațiul public, cu 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

participare numeroasă, MAI a fost 

nevoit să-și adapteze/suplimenteze 

dispozitivul de ordine pentru 

asigurarea desfășurării acestora în 

condiții de siguranță; 

- prevenirea și combaterea 

infracționalității asociate violenței în 

familie prin emiterea a peste 8.000 de 

ordine de protecție provizorie, în 

scopul diminuării integrității fizice, 

libertății vieții; 

- prevenirea și combaterea introducerii 

în țară a transporturilor ilegale de 

deșeuri (peste 14.000 tone de deșeuri 

depistate în anul 2021); 

- realizarea celei mai mari capturi de 

heroină din România (1.452 kg). 

- implementarea progresivă a măsurilor 

necesare atingerii unui înalt nivel de 

securitate a frontierelor, cu accent 

deosebit pe frontierele externe ale 

UE, inclusiv prin întreruperea 

direcției de deplasare a migraților 

depistați în situație ilegală la granițe 

(datorită intensificării 

intervențiilor/constatărilor efectuate 

de structurile MAI); 

- Poliția de Frontieră Română a 

dobândit noi competențe care să 

conducă la protejarea sănătății 

persoanelor și fluidizarea accesului în 

frontieră pentru persoanele care intră 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

în România, în aplicarea legislației 

privind COVID. Astfel această 

structură a MAI verifică începând cu 

luna iulie 2021 certificatul digital al 

UE privind COVID (în aplicarea 

OUG 68/2021) iar din luna 

decembrie 2021 formularul digital de 

intrare în România (în aplicarea OUG 

129/2021) în cazul fiecărei persoane 

care intră pe teritoriul României. 

Totodată această structură exercită 

competențe inclusiv în domeniul 

supravegherii și controlului 

transferului de deșeuri. 

- Inspectoratul General pentru Situații 

de Urgență a dobândit noi 

competențe în contextul pandemiei 

fiind abilitat să constituie stocuri de 

urgență medicală, precum și să 

asigure distribuirea produselor către 

beneficiari, inclusiv unități sanitare. 

- De asemenea, IGSU a fost implicat în 

transportul dozelor de vaccin 

COVID-19 către statele vecine cărora 

li s-a acordat ajutoare umanitare sub 

forma de vaccinuri. 

- Poliția Română și Jandarmeria 

Română exercită competențe care 

privesc respectarea controlului 

circulației materialului lemnos, și 

aplicarea de sancțiuni 

contravenţionale în domeniu, 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

respectiv cercetare infracţiunilor în 

domeniul silvic. 

- Din luna martie 2022, urmează să fie 

puse în aplicare prevederile Legii 

nr.146/2021 privind monitorizarea 

electronică în cadrul unor proceduri 

judiciare şi execuțional penale, care 

va aduce noi competențe 

suplimentare structurilor de 

investigații criminale și celor de 

ordine publică, impactul asupra 

activității desfășurate urmând să fie, 

din nou, unul considerabil. 

Pentru îndeplinirea în continuare a 

acestor atribuții, se impune suplimentarea 

cheltuielilor de personal în vederea 

continuării demersurilor privind 

reducerea deficitului de personal 

înregistrat la nivelul Ministerului 

Afacerilor Interne și al structurilor 

subordonate. 

 

Sursa de finanțare: 

Suma de 500.000 mii lei se asigură prin 

redistribuire din limitele de cheltuieli 

prevăzute pentru Ministerul Afacerilor 

Interne prin proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2022, astfel: 

- În anexa 3/19/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

alocate din bugetul de stat) / 

capitolul 6801 Asigurări și 

asistență socială / subcapitolul 03 

Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 

/ titlul 57 Asistență socială / 

articolul 57.01 Asigurări sociale, 

se diminuează creditele de 

angajament și creditele bugetare 

cu suma de 150.000 mii lei; 

- În anexa 3/19/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / 

capitolul 6101 Ordine publică și 

siguranță națională / subcapitolul 

05 Protectie civila si protectia 

contra incendiilor / titlul 71 

Active nefinanciare / articolul 

71.02 Stocuri / alineatul 71.02.02 

Stocuri de urgență medicală, se 

diminuează creditele de 

angajament și creditele bugetare 

cu suma de 200.000 mii lei; 

- În anexa 3/19/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / 

capitolul 6101 Ordine publică și 

siguranță națională / titlul 71 

Active nefinanciare / articolul 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

71.01 Active fixe / alineatul 

71.01.02 Masini, echipamente si 

mijloace de transport, se 

diminuează creditele de 

angajament și creditele bugetare 

cu suma de 130.000 mii lei; 

- În anexa 3/19/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / 

capitolul 6101 Ordine publică și 

siguranță națională / titlul 71 

Active nefinanciare / articolul 

71.01 Active fixe / alineatul 

71.01.30 Alte active fixe, se 

diminuează creditele de 

angajament și creditele bugetare 

cu suma de 20.000 mii lei. 

 

Celelalte formulare din anexa 3/19 la 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2022 se actualizează în mod 

corespunzător. 

3.  Anexa 3/31/02 

Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole şi alineate pe anii 2020-

2025 (sume alocate din bugetul 

de stat)/ capitolul 61.01 Ordine 

publică şi siguranţă naţională/ 

titlul 10 Cheltuieli de personal 

În  Anexa 3/31/02 Bugetul pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole şi alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat)/ capitolul 61.01 

Ordine publică şi siguranţă naţională/ titlul 10 

Cheltuieli de personal, se majorează creditele de 

angajament şi creditele bugetare cu suma de 

56.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 

Evoluţiile generate de contextul 

epidemiei de Coronavirus şi dinamica 

riscurilor şi ameninţărilor la adresa 

securităţii naţionale, inclusiv dinamica şi 

agresivitatea atacurilor cibernetice au 

impactat activitatea personalului 

instituţiei,  astfel încât să poată fi 

 



 10 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

 

Autor 

Grup PNL 

Grup PSD 

 

îndeplinite misiunile specifice conform 

atribuţiilor instituţionale conferite de lege 

şi responsabilităţilor ce decurg din 

angajamentele statului român, în calitate 

de membru NATO/UE, precum şi din 

parteneriatele sale strategice. 

În acest context evidenţiem 

următoarele aspecte de interes: 

- prevenire si contracarare - 

prevenirea şi contracararea 

acțiunilor de spionaj, a 

terorismului si a criminalității 

organizate transfrontaliere care, 

prin natura si amploare, afectează 

securitatea naționala; 

- ameninţare cibernetică, având în 

vedere faptul că  acest tip de atac 

a reprezentat în ultimii ani o sursă 

dinamică persistentă la adresa 

securităţii naţionale 

- protecţie - protejarea intereselor 

naţionale de securitate, inclusiv a 

valorilor democratice ale 

României si a drepturilor si 

libertăţilor fundamentale ale 

cetățenilor; 

- promovare - promovarea 

intereselor de securitate ale 

României şi ale aliaților săi, intr-

un context geografic fluid marcat 

de ameninţări simetrice si 

asimetrice generate de actori 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

statali şi nonstatali. 

-      

Sursa de finanţare: 

Suma de 56.000 mii lei se asigură prin 

redistribuire din limitele de cheltuieli 

prevăzute pentru  Serviciul Roman de 

Informații prin proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2022, astfel: 

- În  Anexa 3/31/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat)/ 

capitolul 68.01 Asigurări şi 

asistenţă socială/ subcapitolul 03 

Pensii şi ajutoare pentru 

bătrâneţe/ titlul 57 Asistenţă 

socială/ articolul 57.01 Asigurări 

sociale, se diminuează creditele 

de angajament şi creditele 

bugetare cu suma de 30.000 mii 

lei; 

- În  Anexa 3/31/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat)/ 

capitolul 61.01 Ordine publică şi 

siguranţă naţională/ titlul 51 

Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice, se 

diminuează creditele de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

angajament şi creditele bugetare 

cu suma de 1.204 mii lei; 

- În  Anexa 3/31/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat)/ 

capitolul 65.01 Învăţământ/ titlul 

51 Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice, se 

diminuează creditele de 

angajament şi creditele bugetare 

cu suma de 4.796 mii lei; 

- În  Anexa 3/31/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat)/ 

capitolul 61.01 Ordine publică şi 

siguranţă naţională/ titlul 71 

Active nefinanciare, se 

diminuează creditele de 

angajament şi creditele bugetare 

cu suma de 20.000 mii lei; 

Celelalte formulare din anexa 3/31 la 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2022 se actualizează în mod 

corespunzător. 

4.  Anexa 3/33/02  

Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2020-

În Anexa 3/33/02 Bugetul pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / capitolul 6101 

Motivația amendamentului: 

Activitatea personalului Serviciului de 

Protecție și Pază s-a intensificat în 

contextul pandemiei determinată de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

2025 (sume alocate din bugetul 

de stat) / capitolul 6101 Ordine 

publică și siguranță națională / 

titlul 10 Cheltuieli de personal 

Ordine publică și siguranță națională / titlul 10 

Cheltuieli de personal, se majorează creditele de 

angajament și creditele bugetare cu suma de 

249 mii lei. 

 

Autor 

Grup PNL 

Grup PSD 

SARS-CoV-2. În acest sens, a fost 

necesară gestionarea cu celeritate a 

aspectelor determinate de situația 

pandemică, care a presupus atât 

adoptarea unor măsuri cu caracter 

organizatoric, cât și amplificarea 

efortului către: 

 - asigurarea protecției demnitarilor 

români și a celor străini pe timpul 

prezenței în România, a familiilor 

acestora, precum și paza sediilor de lucru 

și reședințelor proprii la standarde 

ridicate de securitate; 

- respectarea integrală a 

angajamentelor asumate de statul român 

privind protecția înalților demnitari ai 

ONU, UE și NATO; 

- creșterea performanțelor și 

nivelului de pregătire al personalului 

pentru prevenirea efectelor generate.   

Pentru îndeplinirea în continuare a 

acestor atribuții, se impune suplimentarea 

cheltuielilor de personal în vederea 

asigurării unui nivel adecvat de încadrare 

cu personal.  

 

Sursa de finanțare: 

Suma de 249 mii lei se asigură prin 

redistribuire din limitele de cheltuieli 

prevăzute pentru Serviciul de Protecție și 

Pază prin proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2022, astfel: 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

- În anexa 3/33/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole și 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / 

capitolul 6101 Ordine publică și 

siguranță națională/ subcapitolul 

04  Siguranță națională/ titlul 20 

Bunuri și servicii, se diminuează 

creditele de angajament și 

creditele bugetare cu suma de 249 

mii lei; 

 

Celelalte formulare din anexa 3/33 la 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2022 se actualizează în mod 

corespunzător. 

5.  Anexa 3/34/02  

Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole si alineate pe anii 2020-

2025 (sume alocate din bugetul 

de stat) / capitolul 6101 Ordine 

publică și siguranță națională / 

titlul 10 Cheltuieli de personal 

În Anexa 3/34/02 Bugetul pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole si alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / capitolul 6101 

Ordine publică și siguranță națională / titlul 10 

Cheltuieli de personal, se majorează creditele de 

angajament și creditele bugetare cu suma de 

16.217 mii lei. 

 

Autor 

Grup PNL 

Grup PSD 

Motivația amendamentului: 

În ultimii 2 ani de zile, activitatea 

personalului Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale s-a intensificat 

în contextul aparitiei pandemiei de 

Covid-19 și al necesității gestionării 

acesteia, trebuind dezvoltate în timp 

record o serie de sisteme și aplicatii 

informatice care sa fie puse la dispozitia 

celorlalte institutii implicate in 

gestionarea pandemiei astfel incat 

acestea sa isi poate desfasura activitatea 

in conditii de mobilitate, online 

(Parlamentul, Guvernul, Ministerul 

Sanatatii, Ministerul Economiei, etc), dar 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

si la dispozitia cetatenilor. 

În acest context, evidențiem cateva 

dintre proiectele majore in care 

personalul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale este implicat: 

- dezvoltarea si administrarea 

aplicatiei informatice Corona 

Forms utilizata in scopul 

colectarii si corelarii datelor 

furnizate de autoritatile si 

institutiile publice implicate in 

monitorizarea infectiei cu virusul 

SARS-CoV-2, precum si in 

scopul evidentei persoanelor 

confirmate si a deceselor produse 

de infectia cu virusul SARS-

CoV-2; aplicatia este utilizata si 

pentru transmiterea automata a 

rezultatelor probelor prin SMS si 

email persoanelor testate; 

- dezvoltarea si administrarea 

platformei de programare la 

vaccinare https://vaccinare-

covid.gov.ro/; 

- dezvoltarea aplicației pentru 

generarea declarației 

epidemiologice - 

https://chestionar.stsisp.ro; 

- dezvoltarea si administrarea 

aplicației https://plf.gov.ro pentru 

completarea Formularului digital 

de intrare în România (PLF) care 

https://vaccinare-covid.gov.ro/
https://vaccinare-covid.gov.ro/
https://chestionar.stsisp.ro/
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

inlocuieste declaratia 

epidemiologica; 

- dezvoltarea si adaptarea solutiei 

tehnice nationale de generare si 

verificare a Certificatelor Verzi 

Digitale, pentru asigurarea 

interoperabilitatii cu Gateway UE 

si conectarea soluţiei nationale de 

backend la Gateway UE; 

- dezvoltarea aplicatiei CHECK 

DCC utilizate la nivel national 

pentru verificarea și validarea 

certificatelor digitale UE privind 

COVID, generate atât în 

România, cât și în celelalte state 

interconectate la sistemul 

informatic european; 

- dezvoltarea si administrarea de 

aplicatii si sisteme de 

audioconferinta si 

videoconferinta pentru autoritatile 

implicate in gestionarea 

pandemiei; 

- dezvoltarea si administrarea din 

punct de vedere tehnic a 

Sistemului informatic de 

gestionare a schemei de ajutor de 

stat IMM RECOVER, sistem 

utilizat in scopul gestionarii 

acordarii sprijinului financiar 

pentru beneficiarii afectati de 

pandemie, prevazuti de O.U.G. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

130/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- dezvoltarea si administrarea 

platformei 

https://csu.prevenire.gov.ro/ 

utilizate pentru eliberarea de 

certificate pentru situatii de 

urgenta; 

- dezvoltarea si administrarea din 

punct de vedere tehnic a 

Sistemului National Integrat de 

Urmarire a Trasabilitatii 

Materialelor Lemnoase (SUMAL 

2.0) 

- furnizarea in baza OUG nr. 

39/2020 de servicii de incredere 

calificate pentru personalul din 

autoritatile publice centrale si 

locale, conform Regulamentului 

eIDAS;  

- dezvoltarea infrastructurii digitale 

de alertare, identificare și 

intervenție în cazurile de abuzuri 

și infracțiuni la adresa copiilor, 

pentru situațiile care nu necesită 

intervenția imediată a structurilor 

specializate din cadrul Serviciului 

de urgență 112 (conform OUG nr. 

105/2021); 

- organizarea a peste 1.000 de 

posturi pentru serviciile Call 

Center destinate combaterii 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

pandemiei Covid-19; 

- asigurarea suportului tehnic 

pentru beneficiari 24/7/365 

Totodata, in anul 2022 si urmatorii, 

personalul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale va fi implicat 

in implementarea mai multor proiecte 

strategice la nivel national, de o 

complexitate ridicata, cu finantare din 

fonduri externe nerambursabile (PNRR, 

POR; PODD, POIM, POC), printre care 

se numara: 

- Cloud-ul Guvernamental; 

- Dezvoltarea 

infrastructurilor/retelelor ce sustin 

digitalizarea autoritatilor publice 

la nivel central si schimbul de 

date dintre acestea (infrastructura 

de fibra optica, infrastructura de 

centre de date, reteaua de 

distributie si transport radio); 

- Modernizarea infrastructurilor 

hardware si software ale 

Sistemului National Unic pentru 

Apeluri de Urgenta 112 si a 

Platformei Comune TETRA; 

- Cresterea rezilientei si securitatii 

cibernetice a infrastructurii de 

servicii de tip ISP asigurate 

pentru autoritatile publice din 

Romania; 

- Dezvoltarea de sisteme de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

securitate pentru protectia 

spectrului guvernamental; 

- Realizarea Centrului de Date 

Regional Sud Muntenia; 

- Realizarea sistemului informatic 

pentru implementarea PNRR; 

Pentru îndeplinirea în continuare a 

acestor atribuții, se impune suplimentarea 

cheltuielilor de personal în vederea 

continuării demersurilor privind 

reducerea deficitului de personal 

înregistrat la nivelul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale. 

 

Sursa de finanțare: 

Suma de 16.217 mii lei se asigură prin 

redistribuire din limitele de cheltuieli 

prevăzute pentru Serviciul de 

Telecomunicatii Speciale prin proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2022, 

astfel: 

- În anexa 3/34/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / 

capitolul 6101 Ordine publică și 

siguranță națională / titlul 71 

Active nefinanciare / articolul 

71.01 Active fixe / alineatul 

71.01.02 Masini, echipamente si 

mijloace de transport, se 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 

diminuează creditele de 

angajament și creditele bugetare 

cu suma de 8.000 mii lei; 

- În anexa 3/34/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2020-2025 (sume 

alocate din bugetul de stat) / 

capitolul 6101 Ordine publică și 

siguranță națională / titlul 20 

Bunuri si servicii, se diminuează 

creditele de angajament și 

creditele bugetare cu suma de 

8.217 mii lei. 

 

Celelalte formulare din anexa 3/34 la 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2022 se actualizează în mod 

corespunzător. 
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ANEXA nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

1.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022,  

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

2.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

3.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Băleni, judeţul Galaţi. 

 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

4.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Băneasa, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

 



 29 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

5.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Barcea, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

6.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Bereşti-Meria , judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

7.  Legea bugetului de stat pe anul Se suplimentează bugetul  Ministerului Motivaţia amendamentului:  
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

8.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Braniştea, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 



 39 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

9.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Buciumeni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

10.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

administraţiei publice” 

 

Grup parlamentar AUR ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

11.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Certeşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

12.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Corni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

13.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Corod, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

14.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

15.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Costache Negri, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

16.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Cuca, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

17.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Cudalbi, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

 Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

18.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

19.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

20.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

21.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

pentru comuna Fârtăneşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

22.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Folteşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

23.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

24.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Fundeni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

25.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

26.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Gohor, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

27.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Griviţa, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

28.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătății, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Independenţa, judeţul Galaţi. 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Grupa 51, Titlul VI “Transferuri 

între unităţi ale administraţiei 

publice” 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

29.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătății, Capitolul 5001 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Grupa 51, Titlul VI “Transferuri 

între unităţi ale administraţiei 

publice” 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Iveşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 



 87 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

30.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Jorăşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

31.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Lieşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

32.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Măstăcani, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

33.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Matca, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

34.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Movileni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

35.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Munteni, judeţul Galaţi. 

 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

36.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Nămoloasa, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

37.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Negrileşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

38.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

39.  Legea bugetului de stat pe anul Se suplimentează bugetul  Ministerului Motivaţia amendamentului:  
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Oancea, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

40.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Pechea, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

41.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Piscu, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

42.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Poiana, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

administraţiei publice” 

 

Grup parlamentar AUR ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

43.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Priponeşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-



 119 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

44.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Rădeşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

45.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Rediu, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

46.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

47.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătății, Capitolul 5001 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Grupa 51, Titlul VI “Transferuri 

între unităţi ale administraţiei 

publice” 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Schela, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

48.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Şenderni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

49.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Slobozia Conachi, judeţul 

Galaţi. 

 

Autor: 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

 Grup parlamentar AUR Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

50.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Smârdan, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

51.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Smulţi, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

52.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătății, Capitolul 5001 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Grupa 51, Titlul VI “Transferuri 

între unităţi ale administraţiei 

publice” 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Suceveni, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

53.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

pentru comuna Suhurlui, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

54.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Ţepu, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

55.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Tudor Vladimirescu, judeţul 

Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

56.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

57.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

58.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 



 153 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

59.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Vânători, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

60.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comunaVârlezi, judeţul Galaţi. 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 

61.  Legea bugetului de stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/19/02 – Ministerul 

Afacerilor Interne, capitolul 50.01 

„Cheltuieli - Buget de stat”, titlul 

51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice” 

 

Se suplimentează bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne cu suma de 500 mii lei, 

necesară achiziționării unei  ambulanțe tip C, 

pentru comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi. 

 

Autor: 

Grup parlamentar AUR 

Motivaţia amendamentului: 

În prezent, numărul ambulanţelor este 

insuficient pentru acoperirea integrală a 

unităţilor administrativ-teritoriale în 

cazul urgenţelor care pun în pericol 

imediat viaţa cetăţenilor. Mai mult, 

ambulanțele au un grad ridicat de uzură. 

Ambulanțele dobândesc rapid uzură 

fizică și morală din cauza solicitării 

intense, fiind necesară înlocuirea 

permanentă a acestora. 

Programul de guvernare 2021-2024 

prevede – „Prelungirea contextului 

epidemiologic actual va impune ca 

activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne să rămână centrată pe termen 

mediu, în linii mari, pe două 

componente: asigurarea ordinii și 

siguranței publice și gestionarea 

pandemiei și a situațiilor de urgență. 

Dezvoltarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență ca principală 

autoritate responsabilă în gestionarea 

situațiilor de urgență și de protecție 

civilă reprezintă o prioritate a 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

perioada următoare.”  
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

Conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 74/2017, Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) este desemnat ca unitate de 

achiziţii centralizată de ambulanţe pentru 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare din cadrul IGSU 

(SMURD), precum şi pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene (SAJ), respectiv 

pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov (SABIF). 

Pentru a răspunde priorității asumate la 

nivel guvernamental, este necesară 

creșterea timpului de răspuns la urgenţe a 

SMURD, SAJ și SABIF. Aceasta se 

poate realiza, pe de o parte, prin dotarea 

cu ambulanțe cu performanțe tehnice 

superioare și, pe de altă parte, prin 

prezența unei ambulanțe în fiecare 

comună din județul Galați, având în 

vedere răspândirea geografică a acestora 

și densitatea populației. 

Ambulanța tip C este ambulanța destinată 

intervenției medicale de urgență la cel 

mai înalt nivel și transportului medical 

asistat al pacientului critic, fiind dotată 

cu echipamente, materiale și 

medicamente de terapie intensivă. 

Echipajul ambulanței tip C este condus 

obligatoriu de un medic special pregătit, 

iar vehiculul este astfel construit încât să 

permită acordarea asistenței medicale de 
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Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

urgență în mod corespunzător. 

Ambulanțele de transport al nou-

născuților aflați în stare critică fac parte 

din categoria ambulanțelor tip C. 

Dotarea cu aceste ambulanțe va 

îmbunătăți managementul intervenției și 

va preîntâmpina pierderea de vieți 

omenești. 

  

Sursa de finanţare: 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 

2022 cu suma de 500 mii lei de la Anexa 

nr. 3/65/02, capitolul 50.01 „Cheltuieli  - 

Buget de stat", titlu 30 „Dobânzi”. 
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