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AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2011 

 
 

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

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

sănătate publică a Senatului, au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului  de stat pe anul 2011, trimis comisiilor cu adresele nr.PLx 837 din 13 decembrie 2010, 

respectiv nr. L 794/2010. 

La şedinţa comună din ziua de 16.12.2010, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au hotărât  cu unanimitate de voturi   

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele admise  prevăzute în Anexă. 

 

        PREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 

 Dep. RODICA NASSAR                       Sen. ION ROTARU 

 
 
Întocmit, 
Cristina Bologan  – Consultant parlamentar 
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ 

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii  
 
 
 

1. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/01 pag 1 
Cap 5000, paragraful 
A 

Se propune suplimentarea sumei 
destinate Ministerului Sănătăţii 
până la suma care să reprezinte 
5% din PIB. 
 
Autori: dep.Rodica Nassar ( Grup 
parlamentar PSD + PC ), 
dep.dr.Horia Cristian ( Grup 
Parlamentar al PNL )  şi 
dep.dr.Tudor Ciuhodaru         ( 
Independent) 
 

Resursele bugetare destinate Ministerului 
Sănătăţii pentru anul 2010 au reprezentat 
aproximativ 3,5 % din PIB în scădere faţă 
de anul 2009.   
    Resursele bugetare alocate Ministerului 
Sănătăţii pentru anul 2011 reprezintă foarte 
puţin comparativ cu media ţărilor Uniunii 
Europene care alocă între 9-12% din PIB. 
     Guvernul nu şi-a respectat promisiunile 
din Programul de guvernare prin care se 
stabileşte ca ţintă creşterea bugetului alocat 
Ministerului Sănătăţii până la 6% din PIB. 
    Creşterea este necesară pentru 
îmbunătăţirea actului medical, pentru 
eficientizarea şi modernizarea activităţilor 
spitaliceşti, pentru dotarea cu aparatură. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la 
alte instituţii publice şi din suma aflată la 
dispoziţia Guvernului. 
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2.  Anexa 3/26/2 
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează Cap. 66.01 
“Sănătate”, titlul 51 “Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, alin. 51.02.22  “Transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de 
comunicaţii în urgenţă de sănătate” 
cu suma de 10.000 mii lei. 
 
Autori: Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 
 

Finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă 
de sănătate  se face  de către  unităţile 
descentralizate trecute la administraţiile 
publice locale.  
 
Sursa de finanţare. 
Se diminuează cu suma de 10.000 mii lei 
alin. 51.02.08 “Aparatură medicală şi 
echipament de comunicaţii în urgenţă”. 

 

3.  Anexa 3/26/2 
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează Cap. 66.01 
“Sănătate”, titlul 51 “Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, alin. 51.02.23 “Transferuri 
de la bugetul de stat  către bugetele 
locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate” cu suma de 
10.000 mii lei. 
 
Autori: Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 
 

Finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 
se face de către unităţile descentralizate 
trecute la administraţiile publice locale.  
 
Sursa de finanţare. 
Cu suma de 10.000 mii lei se diminuează 
alin. 51.02.11 “Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale”. 

 

4.  Anexa 3/26/13 
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează Cap. 66.10, la 
titlul 51 “Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art.51.02 
“Transferuri de capital”, 
alin.51.02.25 “Transferuri din 

Finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate se face  de către  unităţile 
descentralizate trecute la administraţiile 
publice locale. 
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veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în 
urgenţă în sănătate” cu suma de 
10.000 mii lei. 
 
Autori: Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 
 

 
Sursa de finanţare. 
Se diminuează cu 10.000 mii lei alin. 
51.02.08. “Aparatură medicală şi 
echipamente de comunicaţăă în urgenţă în 
sănătate”. 

5. Anexa 3/26/13 
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează Cap. 66.10, la 
titlul 51 “Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art.51.02 
“Transferuri de capital”, alin. 
51.02.26. “Transferuri din veniturile 
proprii ale Ministerului Sănătăţii 
către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate” cu suma de 10.000 mii lei. 
 
Autori: Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 
 

Finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 
se face  de către  unităţile descentralizate 
trecute la administraţiile publice locale.  
 
Sursa de finanţare. 
Se diminuează cu 10.000 mii lei alin. 
51.02.11 “Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale”. 

 

6. Anexa nr.3/26 
 Obiectiv nou de 
investiţii 

Încheiere lucrări secţia psihiatrie 
Spitalul Municipal Dej; 
  -valoare –800.000lei 
 
Autor: Deputat PSD Cornel Itu 
Grup PSD+PC 
 

 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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7. Anexa 3/26 – 
Obiectiv nou de investiţii 

Finalizare lucrări de construcţie 
punct sanitar Plostina, Comuna 
Lopătari, Judeţ Buzău = 250.000 lei 
 
Autor: Dep.Ghiveciu Marian ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

- Realizarea unor spaţii necesare 
funcţionării normale a dispensarului uman 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

 

8. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Reabilitare Spital Municipal Lugoj 
645 mii lei 
 
Autor: Dep.Stragea Sorin ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

Degradare avansată, 100 de ani de la 
construire 

 

9. Anexa nr.3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
dispensarului comunal, comuna 
Unirea, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: Dep.Damian Ioan, dep.Oana 
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme, 
dep.Boabeş Dumitru ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 

Clădirea este foarte degradată şi necesită 
intervenţii urgente. 
 
 
Fonduri din rezerva bugetară a Guvernului. 
 

 

10. Ministerul Sănătăţii, 
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Sănătăţii cu 
suma de 450 mii lei pentru 
reabilitarea unităţii medicale din 
localitatea Ciuperceni, judeţul 
Teleorman. 
 
 
Autori: Dep.Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

Actuala construcţie prezintă un grad avansat 
de degradare şi din acest motiv nu mai are 
autorizaţie sanitară de funcţionare. Necesită 
reparaţii capitale şi igienizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului. 
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11. Ministerul Sănătăţii 
 
Anexa 3 / 26 
 
Obiectiv nou 
„Dispensar uman - 
comuna Coşereni, jud. 
Ialomiţa.” 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului Sănătăţii suma de 400 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
dispensar uman” către comuna 
Coşereni, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Deputat Marian Neacşu şi 
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC. 
 
 
 

Pentru asigurarea de servicii medicale de 
bază pentru populaţie. 

 

12. Ministerul Sănătăţii 
 
Anexa 3 / 26 
 
Obiectiv nou 
„Dispensar uman - 
comuna Stelnica, jud. 
Ialomiţa” 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului Sănătăţii suma de 1500 
mii lei pentru obiectivul „Construire 
dispensar uman în sat Stelnica” către 
comuna Stelnica, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: Deputat Marian Neacşu şi 
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC. 
 

Pentru asigurarea de servicii medicale de 
bază pentru populaţia comunei Stelnica. 

 

13. Ministerul Sănătăţii 
 
Anexa 3 / 26 
Obiectiv nou de investiţii 
„Spitalul orăşenesc 
Ţăndărei judeţul 
Ialomiţa” 
 

 Se repartizează din bugetul 
Ministerului Sănătăţii pentru 
obiectivul „Amenajare punct primire 
urgenţe la Spitalul orăşenesc 
Ţăndărei judeţul Ialomiţa suma de 
1.500 mii lei. 
 
Autori: Deputat Marian Neacşu şi 
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC. 
 
 

Pentru asigurarea de servicii medicale de 
urgenţă în condiţii de civilizaţie pentru 
populaţia oraşului Ţăndărei. 
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14.  Anexa 3/26  
 Ministerul Sănătăţii  
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru dotari spitalul 
orasenesc Pucioasa, jud. Dambovita. 
 
Autor: deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

 

15. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 40.000 
lei pentru modernizare dispensar 
medical în comuna Tătăranu 
 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat PSD 
 

Este necesară această investiţie pentru 
creşterea calităţii actului medical şi a 
serviciilor medicale în comuna Tătăranu 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

16. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare 
dispensar uman, sat 
Poiana”,comuna Vorona, judeţul 
Botoşani, cu suma de 1 000 mii lei 
 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Asigurarea condiţiilor optime de găzduire în 
cadrul singurului dispensar uman din satul 
Poiana, comuna Vorona. 
Reabilitarea este imperios necesară, în 
vederea desfăşurării optime a activităţii în 
condiţii de igienă şi securitate în muncă. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de Rezervă bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

17. Anexa 3/26 –  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de   950 mii lei pentru reabilitarea 
cabinetului medical individual, a 
farmaciei şi substaţiei de  salvare în 
comuna Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

Pentru a asigura servicii medicale de calitate 
cabinetul medical trebuie să îndeplinească 
condiţii corespunzătoare: o clădire solidă 
dotată cu echipamentele necesare pentru 
medicina primară, grup sanitar. La fel de 
necesare sunt existenţa unei farmacii dotată 
corespunzător şi a unei substaţii de salvare. 
De acestea urmează să beneficieze  2000 
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senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

persoane. 
 
Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru Ministerul 
Sănătăţii 
 

18. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  300 mii lei pentru extinderea şi 
modernizarea dispensarului uman 
din comuna Florica, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Numărul mare de pacienţi înscrişi la 
cabinetul medical face aproape imposibilă 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
dispensarului uman. Tocmai de aceea, 
acesta trebuie extins şi modernizat (utilat şi 
dotat corespunzător), astfel oferind celor 
1700  beneficiari condiţiile optime. 
 
Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru Ministerul 
Sănătăţii 
 
 

 

19. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.600 mii lei pentru modernizare 
sarpantă Spital în Mun. Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău. 
 
 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 
 

Pentru a spori calitatea serviciilor medicale 
oferite. 
 
 Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru Ministerul 
Sănătăţii 
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20. Anexa 3/26/ 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru reabilitarea 
Spitalului de Boli Clinice din oraşul 
Pătârlagele, jud. Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 
 

Pentru a spori calitatea serviciilor medicale 
oferite prin efectuarea unor lucrări precum 
reparaţia acoperişului, izolaţie termică , 
încălzire prin centrală termică etc.  
 
 Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru Ministerul 
Sănătăţii 
 

 

21. Anexa 3/26/ 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.292 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului    Reabilitare cladiri 
Spitalul Orasenesc Cugir , judeţul 
Alba. 
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, deputat PNL Călin Potor,     
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Modernizarea si echiparea spitalului 
orăşenesc Cugir este o prioritate mare a 
administraţiei locale, pentru a putea 
satisface  nevoile medicale al cetăţenilor. 

 

22. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului   Reabilitare, 
modernizare si echipare ambulatoriu 
spital orăşenesc Câmpeni, judeţul 
Alba. 
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu,  deputat PNL Călin Potor,    
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Modernizarea si echiparea spitalului 
orăşenesc Cimpeni este o prioritate mare a 
administraţiei locale, pentru a putea 
satisface  nevoile medicale al cetăţenilor. 
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23. 
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de 
investiţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
Reabilitare dispensar uman Vistea 
de Jos, comuna Viştea de jos, judeţul 
Braşov 
 
Autor: Dep. Gheorghe Gabor, PNL 
Grupurile parlamentare ale 
Partidului Naţional Liberal 
 
 

Datorită vechimii şi a stării deplorabile a 
acestui dispensar au fost demarate lucrări de 
reabilitare şi consolidare. Autorităţile locale 
nu pot să mai susţină financiar continuarea 
reparaţiilor, existând pericolul de degradare 
accentuată a lucrărilor deja efectuate. 

 

24. Anexa 3/26 –  
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Finalizare noul local 
dispensar uman”- comuna Voloiac 
jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
  Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
  Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 
 
 
 
 

Început cu forţe proprii în proporţie de 30-
40%, necesită acoperiş, tencuieli şi dotare. 
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25. Anexa 3/26 – 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 3.563,948 mii lei  pentru  
finanţarea obiectivului 
,,Reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi echipare ambulatoriu 
spital Baia de Aramă, judeţul 
Mehedinţi .”- 
      - oraş Baia de Aramă, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
 Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Proiectul a fost depus sub nr. 
SV/29/3/3.1/14/19.01.2010, în cadrul POR 
Axa 3, D.M.I. 3.1, având o valoare totală de 
3.563.948,85 lei, iar în momentul de faţă se 
află în lista de rezervă a programelor 
finanţabile. 
 
Realizarea acestui obiectiv asigură garanţia 
existenţei funcţionării Spitalului Baia de 
Aramă, ce deserveşte întreaga zonă de nord 
a judeţului Mehedinţi şi a câtorva localităţi 
din judeţul Gorj(Padeş, Tismana, Celei) 
pentru o populaţie de cca. 40.000 persoane 

 

26. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 950,830 mii lei  pentru  finanţarea 
obiectivului     ,,Reabilitare 
ambulatoriu “-oraşul Strehaia, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
  Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 

Cofinanţare obiectiv nou de investiţii  
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Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

27. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

Reparaţii capitale, Spitalul Judeţean  
Braşov. 

 
Autor: Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Este necesară suplimentarea fondurilor 
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a 
Spitalului Judeţean Braşov 

28. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  4 000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare, modernizare şi dotare  a 
Spitalului Municipal Beiuş, Jud. 
Bihor. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,   
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

.Asigurarea lucrărilor de intervenţii de 
natura reparaţiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalului municipal,  in vederea 
conformării acestuia la cerinţele pe care 
trebuie să le îndeplinească spitalele pentru 
acreditare şi oferirea unor servicii medicale 
de calitate.  
 

 

29.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 120 mii lei pentru dotare cu 
echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de 
serviciul social inclusiv echipamente 
pentru persoane cu dizabilităţi, 
Spital Social, Oraş Podu Iloaiei, jud. 
Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL, Cristian 
Adomniţei 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor persoanelor care beneficiază de 
serviciile oferite de Spitalul social din 
localitatea Podul Iloaiei. 
 

 



 13 

30. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul 
Finanţare studiu de fezabilitate 
Centru de Sănătate Năvodari, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu impact social  

31. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reparaţii capitale la 
secţiile chirurgie şi neonatologie 
Spitalul Municipal Medgidia, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu impact social  

32. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 275 mii lei  pentru obiectivul 
Reabilitare dispensar Mereni – 
amenajări interioare şi exterioare, 
comuna Mereni, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Continuare obiectiv de investiţii  
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33. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentu asigurarea 
calităţii serviciilor medicale: 

- Lucrări de reabilitare şi 
dotarea cu aparatura/echipamente 
medicale la Spitalul Universitar de 
Urgenţă Constanţa 

Valoare:  1.000.000 lei 
 
Autor: Dep.Iusein Ibram Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Necesitatea reabilitării urgente a 
unităţii sanitare respective, având în vedere 
starea de degradare în care aceasta se 
găseşte de câţiva ani şi faptul că deserveşte 
o întreagă regiune, cu deschidere la mare şi 
aflux mare de turişti. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului  
 

 

34. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru 
asigurarea calităţii serviciilor 
medicale: 

- Lucrări de reabilitare şi 
dotarea cu aparatura/echipamente 
medicale la dispensarul din comuna 
Mihail Kogălniceanu, jud. 
Constanţa 

Valoare: 400 mii lei 
 
Autor: Dep.Iusein Ibram Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Necesitatea asigurării unor 
servicii medicale de calitate. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 

 
 

35. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Continuare lucrări de 
reparaţii capitale”, Spitalul judeţean  
de urgenţă Călăraşi, jud. Călăraşi. 
 
Autor: Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul procesului de 
reformă din sistemul sanitar 
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36. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru Spitalul 
judeţean de urgenţă Călăraşi, jud. 
Călăraşi 
 
Autor: Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul procesului de 
reformă din sistemul sanitar 

 

37. Anexa nr. 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 Dotarea cu aparatură medicală  a 
Spitalului  Judeţean  de Urgenţă 
Brăila  
 
Suma necesară: 5.983.000,00 lei  
 
Autor: Senator Ion Rotaru Grupul 
Parlamentar PSD + PC 

Aparatura medicală a spitalului menţionat 
este învechită, uzată fizic şi moral  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă al 
Guvernului, bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

 

38. Anexa nr.3/26  
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, Anexa 
nr.3/26 ,  cu suma de 150 000 lei 
pentru achiziţionarea unui analizor 
ELISA monotest pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Oradea, jud. 
Bihor. 
 
Autor: Dep. Sonia-Maria Draghici  
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor

Obţinerea de performanţe de diagnostic în 
specialitatea de boli infecţioase. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezerva 
Bugetară la dispoziţia  Guvernului 

 

39.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « reparatie si 
modernizare dispensar uman» sat 
Ciupelnita, comuna Dumbrava, cu 
suma de 700.000 lei 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea serviciului medical si 
cresterea sperantei de viata.  
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului  
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40.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie 
dispensar uman» sat Cioceni, 
comuna Albesti Paleologu, cu suma 
de 200.000 lei 
 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 
 

Îmbunătăţirea serviciului medical si 
cresterea sperantei de viata.  
 
Sursa financiară: Bugetul Autoritatii 
Electorale Permanente 

 

41. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Infiintare centru 
medical  » sat Podenii Vechi, com 
Baltesti, cu suma de 500.000 lei 
 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 

Necesitatea crearii de conditii de de viata 
mai bune in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Autoritatii 
Electorale Permanente 

 

42.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie 
dispensar uman » sat Homoraciu, 
com Izvoarele, cu suma de 400.000 
lei 
 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 
 

Este necesara pentru creşterea speranţei de 
viaţă si asigurarea unei asistenţe medicale 
adecvate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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43.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie 
dispensar uman » sat Schiulesti, 
com Izvoarele, cu suma de 800.000 
lei 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Este necesara pentru creşterea speranţei de 
viaţă si asigurarea unei asistenţe medicale 
adecvate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

 

44.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « reabilitare 
dispensar uman » sat Malu Vanat si 
Izvoarele,  com Izvoarele, cu suma 
de 600.000 lei 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Este necesara pentru creşterea speranţei de 
viaţă si asigurarea unei asistenţe medicale 
adecvate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

 

45.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construire 
dispensar uman »,  com Gura 
Vitioarei, cu suma de 600.000 lei 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Este necesara pentru creşterea speranţei de 
viaţă si asigurarea unei asistenţe medicale 
adecvate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

 

46.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construire 
dispensar uman », sat Ogretin,  com 
Drajna, cu suma de 110.000 lei 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Este necesara pentru creşterea speranţei de 
viaţă si asigurarea unei asistenţe medicale 
adecvate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispoziţia Guvernului 
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47. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construire 
dispensar uman »,   com Tataru, cu 
suma de 400.000 lei 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 
 

Este necesara pentru creşterea speranţei de 
viaţă si asigurarea unei asistenţe medicale 
adecvate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispoziţia Guvernului 

 

48. Anexa nr.3/26 -   
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei pentru reînfiinţarea 
Spitalului Năruja, localitatea Năruja, 
din judeţul Vrancea.  
 
 
 
Autor: Dep.Cristian Sorin 
Dumitrescu Grup Parlamentar PSD 
+ PC 
 
 

Motivare:  
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 

 

49. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Reparaţii capital 
la Dispensarul Uman Dilga”, 
comuna Dor Mărunt, judeţul 
Călăraşi, cu suma de  500 mii lei. 
 
Autor:  
Senator NEDELCU Vasile - Grup 
Parlamentar Mixt 
 
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la dispensarul 
medical uman din localitatea Dilga, comuna 
Dor Mărunt. 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
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50. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Reabilitare și 
modernizare ambulatoriu de 
specialitate ”, comuna Lehliu - 
Gară, judeţul Călăraşi, cu suma 610 
mii lei. 
 
 
Autor:  
Senator NEDELCU Vasile - Grup 
Parlamentar Mixt 
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la ambulatoiul de 
specialitate din comuna Lehliu – Gară, 
județul Călărași.  
OBS.:Proiect în rezerva ADR prin 
programul P.O.R. 
Foarte probabil finanțat în 2011. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 

 

51. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Prevederea în Buget a sumei de 210 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul: 
 
"Reabilitare dispensar uman" 
din comuna Bichiş, jud. Mureş 
 
Autor : Senator Corneliu Grosu 
UNPR - Grupul Parlamentar 
Independenţi 

Susţinerea financiară din partea bugetului de 
stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Obiectiv început în anul 2009. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

52. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Prevederea în Buget a sumei de 800 
mii lei reprezentând finanţarea 
investiţiei noi la obiectivul: 
 
"Reabilitare şi utilităţi dispensar 
uman" din comuna Iclănzel, jud. 
Mureş 
 
Autor : Senator Corneliu Grosu 
UNPR - Grupul Parlamentar 
Independenţi 

Susţinerea financiară din partea bugetului de 
stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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53. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Prevederea în Buget a sumei de 300 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Ambulatoriului Spitalului 
Clinic Judeţean Mureş”  
din jud. Mureş (Consiliul Judeţean 
Mureş) 
 
Autor : Senator Corneliu Grosu 
UNPR - Grupul Parlamentar 
Independenţi 

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

 

54. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Oraş Făget 
construcţie ambulatoriu şi spital în 
oraşul Făget 
Autor: Dep.Dorel Covaci – Grupul 
Parlamentar PSD + PC 
 

Asigurarea unor servicii medicale de strictă 
necesitate, există proiect 

 

55. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului orăşenesc Balş, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii  

 

56. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului municipal Caracal, jud Olt.
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
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57. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului orăşenesc Corabia, jud Olt.
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
 
 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

58. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
Spitalulului  de Pneumoftiziologie 
Scornicesti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

59. 
 

Anexa 3/26/ 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
centrului de sănătate Drăgăneşti-Olt, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
 
 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
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60. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  

 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1000 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumului spitalului judeţean Slatina, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

61.  
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara – Casa Austria-  regim P 
+ 1, jud Timiş. 
creare spaţiu pentru tomografie 
computerizata  (parter 100 mp) si 
extindere saloane Politraumatologie 
(etaj 100 mp) Cap 5001 grupa 51 art 
02 alin 12 
 
Autori:  Deputat PNL Horia 
Cristian, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

62.  
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara – Casa Austria-  regim P 
+ 1, jud Timiş. 
creare spaţiu pentru tomografie 
computerizata  (parter 100 mp) si 
extindere saloane Politraumatologie 
(etaj 100 mp)  
 

  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
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Autori:  Deputat PNL Horia 
Cristian, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

63. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 700 mii lei pentru reparaţie 
capitală şi modernizare dispensar 
uman din satul Ciupelniţa, comuna 
Dumbrava, jud Prahova 
 
Autori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor şi creşterea calităţii vieţii.  

 

64. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru construcţie 
dispensar uman, comuna Dumbrava, 
jud Prahova 
 
Autori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de comfort al locuitorilor 
şi creşterea calităţii vieţii acestora. 

 

65. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  
  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Spitalul Universitar 
Regional de Urgenţă Iaşi”, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL, Relu Fenechiu 
Deputat PNL, Cristian Adomniţei 
Deputat PSD, Vasile Mocanu 
Senator PNL, Varujan Vosganian 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea fondurilor pentru proiectarea şi 
execuţia obiectivului „Spitalul Universitar 
Regional de Urgenţă Iaşi” 
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66. Anexa 3/26  
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie spaţii 
cazare Spital Orăşenesc  Horezu, 
oraş Horezu, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  
 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu. 
 

 

67. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Tomşani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu. 
 

 

68. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 30 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Spârleni, Guşoeni Centru, 
comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu. 
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69. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţarea unui punct 
farmaceutic sat Veţelu, com. 
Copăceni judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  
 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu 

 

70. Anexa nr. 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la cu suma de 
36.000 mii lei ron pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal Bacău. 
 
Autor:Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru modernizarea, reabilitarea şi 
dotarea cu echipamente de 
specialitate a Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Municipal 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Autor:Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
 
 

Documentaţia pentru depunere este  în curs 
de elaborare, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 400.000 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
1.400.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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72. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 13.600.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Clădirea spitalului este deteliorată şi 
necesită reparaţii capitale prin înlocuirea 
acoperişului, repararea faţadei, repararea 
scărilor de acces, etc. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

73. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 613.550 lei 
pentru reparatii curente la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Sunt necesare reparaţii curente la nivelul 
corpului de spital dat în funcţiune în anul 
2002 cât şi a anexei spitalului unde 
funcţionează serviciul de ambulanţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

74. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru lucrări de consolidare 
terasament la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Lucrările de consolidare sunt necesare la 
toate zidurile laterale ale spitalului şi la 
terasamentul din partea de sud-vest. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

75. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 5.531.840 lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Este imperios necesară suplimentarea dotării 
existente cu aparatură medicală şi 
echipamente de telecomunicaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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76. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 60.000.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul 
de Urgenţă Petroşani, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
 

În cei 32 de ani de când funcţionează 
spitalul în această clădire, nu a beneficiat de 
nici o reparaţie capitală. Reparatia este 
necesara si in vederea acreditarii spitalului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

77. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 1.802.617,18 lei 
pentru Studiu de fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI 
SPALATORIE”         - Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Stadiul avansat de degradare a constructiei 
si uzura fizica si morala a utilajelor din 
spalatorie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

78. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 1.360.811,43 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K. 
„INSTALATII SI RETELE DE 
SEMNALIZARE INCENDIU”- 
Spitalul Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
 

Alinierea la cerintele  prevederilor U.E. si 
legilor in  vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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79. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 1.279.000 lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Este necesar suplimentarea dotării existente 
cu aparatură medicală şi echipamente. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

80.  
Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 27.732,90 mii lei 
pentru  modernizarea şi extinderea 
unităţii prin construirea unei aripi 
noi la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, judeţul Hunedoara. 
 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

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

 

81. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 4.976.351,33 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
UNITATE PRIMIRE URGENTE – 
UPU, Spitalul Municipal “Dr. 
Alexandru  Simionescu“  
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
 
 
 

Stadiul avansat de degradare a constructiei 
si uzura fizica si morala a acesteia. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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82. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 3.224.756,50 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE ANESTEZIE SI TERAPIE 
INTENSIVA –ATI Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
 

Acreditarea spitalului si alinierea la 
cerintele  prevederilor U.E. si legilor in  
vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

83. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 4.963.258,39 lei 
pentru  Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE CHIRURGIE, Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

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

 

84. Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 5.800.000 lei 
pentru reabilitarea si modernizarea 
Spitalului Municipal Vulcan, jud.  
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
 
 
 

Cladirea in care a functionat spitalul este 
veche, cu circuite si utilitati ce necesita 
modernizare conform standardelor 
europene. Dotarea cu aparatura medicala 
moderna. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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85. Anexa nr.3/26  -  
Bugetul global aprobat 
pentru Ministerul 
Sănătăţii  
 
 

Dotarea cu aparatură medicală a 
Spitalului Orăşenesc „Dr. T.C. 
Sperechez” Zărneşti. 
 
Suma necesară: 2.000 mii lei 
 
Autor: Senator Titus Corlăţean 
(PSD-PC) 

Aparatura medicală a spitalului menţionat 
este învechită, uzată fizic şi moral. 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru  
Ministerul Sănătăţii  
 

 

86. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 1.500 mii lei 
pentru construire dispensar uman în 
comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa. 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Obiectiv de maxima importanţă locală  

87. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 50  mii lei pentru 
reparatii spital Municipal Feteşti, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 

 
Autori:deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Actualul sediu prezintă un pericol pentru 
siguranţa pacienţilor 

 
 
 
 
 

 

88. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 500 mii lei pentru 
modernizare centrul Primiri 
Uregenţe (CPU) Spital Oraşanesc 
Tăndarei, în judeţul Ialomiţa. 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Sunt necesare investiţii pentru reparaţii 
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89. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1600 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Dispensar şi cabinete 
medicale”, comuna Pechea, judetul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

Adoptarea amendamentului este foarte 
importanta, dispensarul fiind un obiectiv 
vital pentru comunitatea locala. 

 

90. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Reparaţii capitale 
dispensar-sat Adam”, comuna 
Draguseni, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

Adoptarea amendamentului este foarte 
importanta, dispensarul care necesita 
reparatii capitale este foarte important 
pentru comunitatea locala. 

 

91. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare 
dispensar uman din comuna Cuza 
Voda, judetul Galati 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Lucrarea este demarata, aprobarea 
amendamentului fiind necesara pentru 
finalizarea investitiei. 
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92. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 50.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investitii „Spitalul judetean de 
Urgenta Galati” 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Investitia este necesara pentru a asigura 
servicii medicale de urgenta locuitorilor din 
tot judetul Galati. 

 

93. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului de 
Obstetrică Ginecologie din 
municipiul Ploieşti, strada Mihai 
Bravu, judeţul Prahova 
 
Autor:   
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Sediul Maternităţii trebuie adus la un 
standard de funcţionalitate decent, astfel 
încât mamele şi bebeluşii să poată pleca în 
viaţă acasă. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

94. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului  Judeţean de 
Urgenţă din municipiul Ploieşti, 
judeţul Prahova 
 
 
Autor: Senator PSD Iulian Bădescu 
 
 
 

Necesitatea desfăşurării activităţii la un 
standard de funcţionalitate decent în condiţii 
de siguranţă. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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95.. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului  Municipal 
Schuller din municipiul Ploieşti, 
judeţul Prahova 

 
Amendament propus de  

Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Necesitatea desfăşurării activităţii la un 
standard de funcţionalitate decent în condiţii 
de siguranţă. 

 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

96.. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 
  

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului  de Pediatrie 
din municipiul Ploieşti, strada Mihai 
Eminescu judeţul Prahova 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Necesitatea desfăşurării activităţii la un 
standard de funcţionalitate decent, siguranţă 
pentru părinţi şi copii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

97.. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii cu suma de 
 300.000 de lei,necesara 
achizitionarii de aparatura medicala 
necesara pentru cabinetul 
cardiologie din cadrul Spitalului 
Orasenesc Buhusi,jud.Bacau 
 
 
 
Autor : Senator Elena Mitrea PSD 
 
 
 

Pentru buna desfasurare a activitatii 
medicale este utila achizitionarea de 
aparatura necesara, pentru a acorda servicii 
medicale de calitate,corespunzatoare 
necesitatilor populatiei din oras cat si 
localitatilor arondate. 
 
 
 
 
Sursa de finantare : Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
cap.5001, grupa 50, art. 01 
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98. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii cu suma de 
 450.000 lei,necesara : 
-reabilitarii termice a Spitalului 
dePshiatrie,din cadrul Spitalului 
Orasenesc Buhusi,jud.Bacau  
 
Initiator : 
Senator PSD-Elena Mitrea 
 

Spitalul de Psihiatrie Buhusi este singurul 
din judetul Bacau si  cel care a preluat toti 
bolnavii din judet,dupa desfiintarea altor 
unitati spitalicesti similare.Numarul 
bolnavilor este mai mare dacat capacitatea 
spitalului.Pentru reducerea consumului de 
agent termic,cat si pentru conditii adecvate 
se impune executarea lucrarilor de 
reparatii(exterioare),reabilitare termica. 
 
 
Sursa de finantare : Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
cap.5001, grupa 50, art. 01 
 
 

 

99. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa 3/26 cu 
suma de :  
construcţia Spitalului de Urgentă 
Cluj  
  -valoare – 100.000.000 lei 
 
- continuarea lucrărilor la Spitalul 
Municipal, localitatea Turda, jud 
Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru: 
 
  
 
 Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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100. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 49908 mii lei pentru construire 
spital orăşenesc, localitate Sovata, 
judeţul Mureş.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

Realizarea lucrărilor propuse în proiect.  

101. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru construcţia 
unei încăperi la Dispensarul uman 
pentru cabinet stomatologic în  
comunei Valea Largă, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

Numărul mare al populaţiei din localitate şi 
distanţa mare de orasul Ludus unde, se 
deplasează pentru tratamente stomatologice, 
impune construcţia unui Cabinet 
stomatologic şi bugetul local nu ne permite 
acest lucru. 
 

 

102. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1560 mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului uman al comunei 
Bichiş, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Stare avansată de degradare a imobilului.
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a 
medicilor şi consultarea bolnavilor în 
condiţii optime. Există studiu de fezabilitate 
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103. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru modernizare 
dispensar medical uman în 
localitatea Toaca, comuna Hodac, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

Proiect în derulare, executat 70%.  

104. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 800 mii lei pentru reabilitare şi 
utilităţi dispensar medical uman al 
comunei Iclănzel, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

Dispensarele se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
 

 

105. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 673 mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului uman al comunei 
Cucerdea, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

Lucrare promovată prin licitaţie publică 
aflată sub contract, întreruptă momentan din 
lipsă de fonduri 
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106. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 225 mii lei pentru amenajare 
punct sanitar în comuna Cucerdea, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 
 

Lucrare promovată prin licitaţie publică 
aflată sub contract, întreruptă momentan din 
lipsă de fonduri 
 

 

107. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Dotare sectia prosectura Spitalul 
Municipal Pascani  - valoare 
300.000 lei 
 
Autori :  
Senator Florin Constantinescu 
Senator Sorin-Constantin Lazăr 
Grupul Senatorial PSD+PC 
 

Sectia nu a fost modernizata pana acum iar 
in cadrul spitalului functioneaza o sectie de 
ingrijiri paleative care este prima sectie cu 
acest specific din tara.  
 
Sursă de finanţare: Fondul de rezerva al 
Guvernului 
 
 

 

108. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Reabilitare si reparatii capitale 
pentru Spitalul Clinic Dr. C I 
Parhon, Spitalul Clinic de 
Recuperare si Spitalul Clinic 
Judetean de urgente Sfantul 
Spiridon, municipiul Iasi, jud. Iasi 
Valoare : 16.140.590 lei 
 
Autori :  
Senator Florin Constantinescu 
Senator Sorin-Constantin Lazăr 
Grupul Senatorial PSD+PC 
 

Este urgenta reabilitarea spitalelor 
mentionate, deoarece sunt spitale judetene la 
care apeleaza populatia din tot judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 
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109. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Achizitionarea Clinicii 
Balneofizioterapeutica si de 
recuperare medicala Calimanesti. 
Valoare: 3.870.000 lei  
 
Autori: Senator Laurenţiu-Florian 
Coca 
Deputat Vasile Bleotu 
Deputat Aurel Vladoiu 
Grup parlamentar PSD +PC 
 
 

Asigurarea asistentei medicale  de 
specialitate. 
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

 

110. Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Reabilitarea Spitalului Judetean de 
Urgenta Valcea. 
Valoare: 7.500 mii lei  
 
Autori: Senator Laurenţiu-Florian 
Coca 
Deputat Vasile Bleotu 
Deputat Aurel Vladoiu 
Grup parlamentar PSD +PC 
 
 

Facilitarea asistentei medicale de urgenta 
pentru locuitorii judetului. 

 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

 

111. Anexa 10/01  
Cap 6605, paragraf 04 
Unităţi de recuperare – 
reabilitare a sănătăţii 

Se propune suplimentarea acestui 
indicator cu suma de 78.000 mii lei 
pentru implementarea unui 
subprogram de recuperare – 
reabilitare a sănătăţii 
 
Autor: dep.Rodica Nassar ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

Creşterea permanentă a indicelui de 
morbiditate a populaţiei impune elaborarea 
şi implementarea unui nou subprogram în 
cadrul programelor naţionale de sănătate 
care se derulează în prezent – subprogramul 
privind recuperarea – reabilitarea sănătăţii. 
Suma propusă este destinată creşterii 
calităţii serviciilor medicale de recuperare – 
reabilitare. 
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112. Anexa 10/01 –  
Capitolul 6605, 
Subcapitolul 04, 
Paragraf 01 – Asistenţa 
Medicală Primară 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Asistenţei Medicale Primare, 
astfel încât acesta să reprezinte 10% 
din Bugetul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. 
 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Asistenţei Medicale Primare, ştiut fiind 
faptul că Asistenţa Medicală Primară bine 
finanţată şi eficientizată scade substanţial 
cheltuielile din sistemul spitalicesc. 
 
Sursa de finanţare :  
Realocarea sumelor din Bugetul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate de la 
capitolele deplasări în străinătate şi 
dispozitive şi echipamente medicale către 
Asistenţa Medicală Primară 
 
 

 

113. Anexa 10/01 
Cap. 66.05 “Sănătate”, 
titlul 20 “Bunuri şi 
servicii”, art. 20.01.09 
“Materiale şi prestări de 
servicii cu caracter 
funcţional”, paragraful 
66.05.06.01 “Spitale 
generale” 
 

Se suplimentează  cu suma de 
400.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 
 

Prin modificarea legislaţiei sumele necesare 
pentru plata concediilor medicale vor fi mai 
mici, iar diferenţa se repartizează la Cap. 
66.05 “Sănătate”, titlul 20 “Bunuri şi 
servicii”, art. 20.01.09 “Materiale şi prestări 
de servicii cu caracter funcţional”, 
paragraful 66.05.06.01 “Spitale generale”, 
având în vedere reducerile operate faţă de 
anul 2010. 
 
Sursa de finanţare. 
La Cap. 68.05 “Asigurări şi asistenţă 
socială”, titlul 57 “Asistenţă socială”, 
subcapitol 05.01 “Asistenţă socială în caz de 
boli” se diminuează cu suma de 400.000 mii 
lei. 
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114. Anexa 10/01 
 
 
 
 
 

 - se suplimentează cu aceeaşi sumă 
Cap. 66.05 “Sănătate”, titlul 70 
“Cheltuieli de capital – Active 
nefinanciare”, art. 71.01.30 “Alte 
active fixe”. 
 
 
 
Autori:                                   
Lakatos Petru, Erdei D. István, 
Derzsi Ákos, Faragó Péter - deputaţi  
UDMR 
 
 
 
 
 

 
Transferul sumei de 100.000 mii lei este 
absolut necesară în vederea eliberării 
începând cu anul 2011 a cardurilor naţionale 
de sănătate. 
 
 
 
 
 
 

 

115.  Prima liniuţă din nota 
din subsolul bugetului 
Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de 
sănătate se completează 
având următorul 
conţinut: 
 

„Cheltuielile de administrare, 
funcţionare şi de capital ale 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate pot 
depăşi 3% din sumele colectate cu 
cheltuielile aferente procurării şi 
implementării cardului naţional, 
sistemului informatic unic integrat 
pentru dosarul electronic de sănătate 
şi pentru sistemul naţional de 
prescripţie electronică”. 
 
Autori:                                   
Lakatos Petru, Erdei D. István, 
Derzsi Ákos, Faragó Péter - deputaţi  
UDMR 
 

Sursa de finanţare: - se diminuează pe anul 
2011, cu suma de 100.000 mii lei Cap. 
68.05 “Asigurări şi asistenţă socială”, 
subcapitolul 68.05.05 “Asistenţă socială în 
caz de boli şi invalidităţi” 
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116. Anexa 10 /01  
Notă : 
“ În anul 2011 creditele 
de angajament la Cap. 
66.05 “Sănătate” nu pot 
depăşi suma de 
 14.043.803 mii 
lei” 

Să se elimine ultima liniuţă din 
Notă. 
 
În mod corespunzător se vpr 
modifica şi Anexele 10/6 şi 10/7 
 
 
 
Autori: Horia Cristian , Diana Tuşa, 
Graţiela Gavrilescu PNL, Derzsi 
Ákos, Lakatos Petru, Erdei D. 
István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL,  
 
 

Nu trebuie să existe diferenţă între creditele 
de angajament şi cele bugetare. 

 

117. Anexa nr. 10 / 03 2005 / 
03 Contributii de 
asigurari sociale datorate 
de angajatori 

Se propune diminuarea bugetului cu 
suma de 675 134 mii lei 
 
Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 
 

Nu este justificata cresterea acestui capitol 
cu 10,7% tinand cont ca proiectul de buget 
se bazeaza pe o crestere economica de 1,5% 

 

118.  Anexa nr. 10 / 03 2105 
/03 Contributii de 
asigurari sociale datorate 
de angajati 

Se propune diminuarea bugetului cu 
suma de 1 146 768 mii lei 
 
 
 Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 
 
 
 

Nu este justificata cresterea acestui capitol 
cu 17,63% tinand cont ca proiectul de buget 
se bazeaza pe o crestere economica de 1,5% 
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119. Anexa nr. 10 / 03 ,  4205 
/ 26 Subventii primite de 
FNUASS  

Se propune majorarea bugetului cu 
sume de 6 824 099 mii lei 
 
 
Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 
 
 

Este datoria morala si legala a Guvernului 
/Ministerului Sanatatii de a subventiona 
bugetul FNUASS astfel incat acesta sa 
atinga minim 5% din PIB  

 

120. Anexa nr. 10 / 03 ,  5005 
/ -/ - / 20 / 06 / 02 
Deplasari in strainatate   

Diminuarea bugetului cu 433 mii  lei 
 
 
 
Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 

Nu se justifica majorarea cu 333% a 
bugetului la acest capitol. 

 

121. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04  /03 
Asistenta medicala 
stomatologica  

Majorarea bugetului cu suma de 50 
000 mii lei 
 
Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 
 

Lista de asteptare este de peste 6 luni, 
inclusiv pentru copii, care prin lege 
reprezinta urgente. 
 
Sursa de finantare : diminuarea bugetului la 
pozitia 6005 / 02 

 

122. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04 / 04 
Asistenta medicala in 
specilaitati paraclinice 

Majorarea bugetului cu suma de 
500.000 mii lei 
 
Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 
 

In anul 2009 a existat un deficit de finantare 
de peste 300 000 mii lei, care a afectat toate 
specialitatile medicale 
Sursa de finantare : diminuarea de la 5005 / 
020 / 01 / 30 
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123. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04 / 01 
Asistenta medicala 
primara 

Majorarea bugetului cu suma de 
500.000 mii lei 
 
Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 
 

In anul 2009 a existat un deficit de finantare 
de peste 250 000 mii lei, care a afectat toate 
specialitatile medicale 
Sursa de finantare : diminuarea de la 5005 / 
020 / 01 / 30 

 

124. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 06 / 01 
Spitale generale 

Majorarea bugetului cu suma de  
3 500 000 mii lei 
 
Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 
 

Din anul 2008 bugetul alocat spitalelor a 
scazut constant ajungand cu mai mult de 2 
miliarde ron mai mic. Aceasta in conditiile 
in care in termeni reali bugetul a scazut de 
la 3 mld euro al sub 2 mld euro in 2011. 
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