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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 SENATUL 

Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 

 Comisia pentru sănătate  
 publică 

 
Nr.4c-8/230/ 16 decembrie 2014  Nr.XXXII/428 /16 decembrie 2014 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2015 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul şedinţelor comune ale 

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

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

avizare, cu proiectul Legii bugetului  de stat pe anul 2015, trimis comisiilor cu 

adresele nr.PLx 572 din 13 decembrie 2014, respectiv nr. L 743/2014. 

La şedinţa comună din ziua de 16.12.2014, Comisia sănătate şi familie a 

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

majoritate de voturi (  20  voturi pentru , 5   voturi     împotrivă  şi   1  abţinere ) 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma înaintată de Guvern cu 

amendamentele care fac obiectul anexei. 

 

       PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 

 Dep. RODICA NASSAR                       Sen. ION LUCHIAN 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Gheorghe Marinescu– şef birou 
Cristina Bologan – consilier parlamentar



ANEXA 
I. 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  
 
 
 

1. 

Anexa 3/26/02 
Ministerul 
Sănătăţii 
 

Se suplimenteaza cap.66.01 
«Sănătate» titlul 55 «Alte 
transferuri » alin. 55.01.48  
« Finantarea proiectelor de cercetare 
dezvoltare si inovare » cu suma de 
12.000 mii lei. 

Se va modifica corespunzător 
bugetul pe programele bugetare 
Anexa nr.3/26/26 şi Anexa 
nr.3/26/27 

 

 
 

Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie – Camera Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate publică – 
Senat. 

Asigurarea  finantarii activitatii din 
cercetare aprobata prin Legea 132/2014 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative.  

 
Sursa de finantare 

Prin redistribuirea sumei de 12.000 mii lei 
in cadrul cap.66.01 «Sănătate»  se 
diminuează titlul 51 « Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice » art.51.02  
« Transferuri de capital » alin. 51.02.23 
«Transferuri de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea 
reparatiilor capitale in sanatate »  şi se 
suplimenteaza titlul 55 «Alte transferuri » 
alin. 55.01.48 « Finantarea proiectelor de 
cercetare dezvoltare si inovare »   
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II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ 

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia  
 
 
 

1. Se introduce Capitolul 
IV Priorităţi Naţionale 
art. 56 alin V în proiectul 
de lege bugetul de stat pe 
anul 2015: 
 
 
Ministerul  Sănătăţii 
Anexa nr.3/26 
 
 
  

   Alocarea a 6% din PIB (42.580,86 
milioane RON, echivalentul a 
9.677,75 milioane euro). 
În anul 2015, din procentul de 6%, 
un procent de 5% din PIB se alocă 
pentru finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din domeniul 
sănătăţii şi un procent de 1% din 
PIB pentru infrastructură în 
domeniul sănătăţii. 
(2)Bugetele ordonatorilor principali 
de credite şi anexele care vizează 
domeniul sănătăţii se modifică 
corespunzător. 
 

Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 

 
 
 
 
 
 
 

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

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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2. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/01 

Se alocă suma de 5.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare și modernizare a 
Spitalului de Urgenţă „ 
Dr.Constantin Opriș” din Baia-
Mare, judeţul Maramureș 
 
Autori:  
Deputat Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia continuării și finalizării lucrărilor la 
cel mai mare spital din judeţul Maramureș. 
 
Sursa de finanţare: prin diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/26/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

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

3. Anexa nr. 3/26/01, 
Capitolul 5600, 
Grupa/Titlul 51/ Articol 
01/Alineatul 45 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu 38.400 mii 
lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului Clinic de 
Recuperare Iaşi şi pentru Spitalul 
Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iaşi  

 

Autori: 

Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI 

 
Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
următoarele lucrări, extrem de importante 
pentru că cele două unităţi medicale să-şi 
desfăşoare activitatea  în condiţii moderne, 
europene: 
1. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi: 
1.1 eficientizarea termică a spitalului 
1.2 reabilitarea şi modernizarea Clinicii etaj 
VII 
1.3 modernizarea şi reabilitarea secţiei 
ortopedice – tronson B 
1.4 reabilitarea clinicii de sterilizare 
1.5 construcţie staţie de preepurare ape 
sulfuroase 
1.6 reabilizare bloc operator ORL 
 
2. Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iaşi 
2.1 eficientizarea energetică a spitalului 
2.2 extensie ambulatoriu, inclusiv dotări 
 
 Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Secretariatului General al 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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4. Anexa nr. 3/26/01, 
Capitolul 5600, 
Grupa/Titlul 51/ Articol 
01/Alineatul 45 

Suplimentarea fondurilor 
Ministerului Sănătăţii cu 5.500 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Secţiei de Chirurgie 
Plastică, microchirurghie 
constructivă şi arsuri. 

 

Autori: 

Deputat neafiliat
Camelia BOGDĂNICI 
 
Deputat neafiliat 
Petru MOVILĂ 
 

La acest moment se află în plină desfăşurare 
lucrările de reabilitare a imobilului Tronson 
I cu destinaţia Secţie de Chirurghie Plastică, 
microchirurgie constructivă şi arsuri. Secţia 
este unică în zona Moldovei şi este 
finalizată în proporţie de 70 la sută. În 
cursul anului 2014 au fost alocate fonduri 
pentru continuarea lucrărilor, însă pentru 
darea în folosinţă mai este necesară suma de 
5.500 mii lei, conform calculelor 
proiectanţilor şi a  devizului de lucru. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Secretariatului General al 
Guvernului 
 

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

5. Anexa nr. 3/26/01, 
Capitolul 5600, 
Grupa/Titlul 51/Articol 
01/Alineatul 45 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
Ministerului Sănătăţii cu 2.500 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor la 
secţia UPU – SMURD din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. 
Spiridon Iaşi 

 
 

Autori: 

Deputat neafiliat
Camelia BOGDĂNICI 
 
Deputat neafiliat 
Petru MOVILĂ 

 

Fondurile solicitate sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor de consolidare, 
reabilitare şi modernizare a secţiei UPU – 
SMURD, din cadrul Spitalului Clinic de 
Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi, unitate 
funcţională regională de urgenţă cu nivel de 
competenta I A. Din 2013, nu s-au mai 
primit bani pentru această investiţie, deşi 
este absolut necesară finalizarea lucrărilor. 
Conform devizului şi rezultatului licitaţiei, 
mai este necesară suma de 2.500 mii lei 
pentru finalizarea şi darea în folosinţă a 
obiectivului.  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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6. Anexa 3/26/01 
Ministerul 
Sănătăţii/Capitolul 5600 
Transferuri cu caracter 
general între diferite 
nivele ale administraţiei/ 
Titlul 51    
 
 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
reabilitarea secţiei de medicină 
internă, spitalul minicipal Oneşti, 
judeţul Bacău 
 
Autori:  
Deputat Vreme Valerian - Neafiliat 
 

În judeţul Bacău sunt necesare cheltuieli de 
reabilitare a spitalului municipal Oneşti. 
Primăria nu dispune de resurse financiare 
suficiente. 
  
Sursa de finanţare: fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia SGG 

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

7. Anexa 3/26/02, 
Ministerul Sănătăţii, 
Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI, Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art 02, Alin 11, 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale la 
spitale 
 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pt finantarea obiectivului 
Reparaţii  capitale,  modernizari  
si constructii  la  Spitalul  
Judeţean Braşov. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Donţu Mihai-Aurel - PNL,  
Senator Popa Nicolae Vlad - PDL 

Este  necesară  suplimentarea fondurilor  
pentru  continuarea lucrărilor  de  reabilitare  
a  Spitalului Judeţean  Braşov.  Exista  
lucrari  in curs, unele fiind nedecontate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 

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

8. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii  
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.400 mii lei pentru obiectivul 
Finalizare investiţie și dotări la 
Centrul oncologic Oradea 
 
Autori: 
Dep. Florica Cherecheş, Ioan Cupşa, 
Grup PNL 
 

Este nevoie ca de la Ministerul Sănătăţii să 
se aloce suma de 4.400 mii lei către 
Primăria Oradea pentru finalizarea 
investiţiei de la Centrul oncologic Oradea 
Cele două etaje superioare ale clădirii cu 
patru etaje ale Centrului Oncologic vor 
găzdui, după finalizarea lucrărilor și 
achiziţionarea dotărilor necesare, Secţia de 
Hematologie și Chirurgie oncologică. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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9. Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/02 
cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la  
spitale 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru reabilitare Spital 
Judeţean Cluj, jud Cluj 
 
Autor: deputat PNL Elena Uioreanu 

Motivatie: Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrărilor la acoperişul Spitalului 
Judetean si pentru dotarea cu aparatură 
medicală. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 3/26/02 
cap.5001/titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru finantarea investitiilor la  
Spitale 
 

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

10. Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr.3/26/29 
Obiectiv nou de 
investiţii, Spitalul Clinic 
de Urgenţă pentru Copii 
„Sfânta Maria” Iaşi 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii 
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sfânta Maria” Iaşi 
 
Autor: deputati PNL Grigore 
Crăciunescu , Mugurel Cozmanciuc, 
Costel Alexe si Anton Dobos 

În structura actuală, clădirea spitalului nu 
corespunde normelor sanitare în vigoare 
pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de 
funcţionare, precum şi a acreditării 
spitalului.  
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sfânta Maria” Iaşi este cel mai important 
spital pentru copiii din Regiunea Nord-Est a 
României, acoperind 8 judeţe şi o populaţie 
de vârstă 0-18 ani, de peste 2 milioane de 
copii. 

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

11. Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/02 
cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la  
spitale 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru reabilitare Spital 
Judeţean Cluj, jud Cluj 
 
Autori: deputat PNL Elena 
Uioreanu, senator UDMR Laszlo 
Attila 

Motivatie: Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrărilor la Spitalul Judeţean. 
Pentru Blocul Operator Chirurgie II, - 
Modernizarea cladirii Ortopedie 
- Reparatie acoperis cladire Administrativa, 
Atelier Mecanic, Atelier de Tamplarie si 
Electric, terase central termica 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 3/26/02 
cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la  
spitale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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12. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
226.960 mii lei, care va fi plătită pe 
parcursul perioadei estimate de 
construcţie de 4 ani: 2015 – 2018, 
pentru obiectivul: Construirea unui 
Spital de urgenţă cu statut 
Regional, în Sectorul 3 al capitalei, 
cu aproximativ 400 de paturi. 
Pentru anul bugetar 2015, se 
propune alocarea a 56.740 mii lei, 
reprezentând 25% din costul total 
al investiţiei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Florin-Alexandru 
Alexe 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Deputat PNL Raluca Ispir 
 
 

Motivaţie:  
 
Sectorul 3, cel mai mare sector al Capitalei, 
cu o populaţie de peste 340.000 de 
locuitori, nu are un spital de urgenţă. 
Singura unitate medicală spitalicească 
multidisciplinară cu peste 400 de paturi, 
Spitalul Clinic “Caritas”, a fost retrocedat și 
ulterior desfiinţat în Aprilie 2011, vitregind 
locuitorii Sectorului 3 și nu numai, de 
asistenţă medicală specializată.  
 
Analizând priorităţile reformei sistemului 
sanitar, angajamentele Guvernului Ponta de 
a realiza Spitale regionale care să asigure 
dreptul pacienţilor la asistenţă medicală de 
specialitate, reiese ca imperios necesară 
construirea unui spital de urgenţă în 
Sectorul 3, care să corespundă modelelor 
europene, atât ca infrastructură, cât și din 
punct de vedere al calităţii serviciilor 
medicale prestate, potrivit standardelor 
pentru construcţia unui spital de urgenţă 
judeţean, aprobate de Ministerul Sănătăţii.  
 
Primăria Sectorului 3 a efectuat o evaluare 
de tip "expert" a necesităţilor privind 
asigurarea sănătăţii cetăţenilor sectorului. În 
urma evaluării, s-a decis dimensiunea 
spitalului (numărul de secţii şi de paturi), 
precum şi posibilităţile de amplasament în 
raza sectorului. De serviciile spitalului de 
urgenta vor putea beneficia cetăţenii din 
toate sectoarele Bucureștiului precum și din 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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orașele satelit din zona limitrofă. În cadrul 
unităţii medicale se va înfiinţa, cu 
prioritate, o secţie de obstetrica-ginecologie 
- nou născuţi, cu săli de naștere și 
maternitate, ce ar urma să fie realizată 
prima din întregul proiect, estimat sa dureze 
trei-patru ani. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii – 
obiective de investiţii noi 
 
 

13. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei pentru realizarea obiectivului: 
Modernizarea Laboratorului de 
Recuperar, Medicină Fizică și 
Balneologie a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Constantin Opriș din 
Baia Mare, judeţul Maramureş 
 
Iniţiator: 
 
Deputat PNL Mircea Dolha 

În Baia Mare există multe persoane cu boli 
profesionale provenite din industria 
mineritului, industria ușoară (filaturi) și din 
alte activităţi, care trebuie să aibă acces la 
un tratament adecvat și modern. 
 
Deși există medici bine pregătiţi, secţia de 
specialitate în care își desfășoară aceștia 
activitatea lasă mult de dorit din cauza 
lipsei banilor pentru o dotare și 
modernizare eficientă. 
 
Deși secţia s-a mutat din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă pe strada Progresului, 
la fosta Policlinică nr. 2, pentru a avea mai 
mult spaţiu, este o nevoie stringentă de 
alocare de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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14. Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/02 
cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la  
spitale 

Se propune alocarea sumei de 16000 
mii lei pentru modernizare și 
reabilitare Spital Orășenesc Lehliu 
Gară, jud Călăraşi  
 
Autori: deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Motivaţie: Pentru îndeplinirea planului 
cadru de conformare și a măsurilor impuse 
în urma controalelor DSP pentru obţinerea 
în continuare a autorizaţiei sanitare de 
funcţionare și a îndeplinirii condiţiilor 
pentru acreditarea spitalului sunt necesare o 
serie de intervenţii de reabilitare și 
modernizare. 
Menţionez că populaţia arondată spitalului 
este de aproximativ 50 de mii de locuitori 
din 2 orașe și 12 comune. 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 3/26/02 
cap.5001/titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru finantarea investitiilor la  
Spitale 
 

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

15. Anexa 3/26-Ministerul 
Sanatatii 
 
 Cap.6601, Grupa 51 
TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 1.011.292 
mii lei 
 
Cap.6601, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 
40.560 mii lei 
 
 

Anexa 3/26-Ministerul Sanatatii 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 Cap.6601, Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 915.292 mii lei 
 
Cap.6601, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 136.560 mii lei 
 
Deputat PNL Vasile Horga  

In Programul de Guvernare 2012 USL se 
angaja sa demareze constructia a 8 spitale 
regionale necesare intaririi sanatatii 
populatiei. Au mai ramas doar doi ani din 
acest program si nu s-a demarat nici o 
lucrare pregatitoare constructiei acestor 
obiective strategice privind sanatatea 
populatiei. Sumele propuse sunt necesare 
demararii unor studii si lucrari pregatitoare 
pentru fundamentarea deciziilor privind 
constructia acestor obiective. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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16. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de  5000 
mii ron pentru realizarea studiului de 
fezabilitate și a proiectului tehnic 
pentru demararea construcţiei 
Institutului Oncologic Timișoara 
 
Iniţiator: 
 
Deputat PNL Horia Cristian 
 

Motivaţie: 
A existat un proiect pentru realizarea unui 
spital municipal, care a fost iniţial în 
subordinea MS și care ulterior a fost 
transferat la autoritatea locala. În cele din 
urmă, auorităţile au decis transformarea lui 
în Institut Oncologic, care să deservească 
atât populaţia din Timișoara cât și din 
împrejurimi. 
Studiul de fezabilitate prevede costuri de 
400 milioane ron pentru finalizarea 
constructiei și dotarea Institutului, acţiuni 
care vor avea loc în anii 2015-2018. 
 
Sursa de Finanţare: 
 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

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

17. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de  30 de 
milioane de ron pentru finalizarea 
construcţiei spitalului Municipal 
Bacău.  
 
Iniţiatori: 
 
Senator PNL Dragos Luchian 
                                                              
Deputat PNL Ionel Palăr 
 
Deputat PNL Viorica Marcu 
 
Deputat PNL Lucian Ciubotaru 

                           
                               

Motivaţie: 
 
În prezent, construcţia spitalului municipal 
este finalizată în procent de 75% cu 
finanţare buget local. Pentru finalizarea 
construcţiei ar mai fi necesară suma de 30 
de milioane ron, în condiţiile în care 
dotarea cu echipamente medicale este 
realizată.   
 
Sursa de Finanţare: 
 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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18.  
Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitolul II Serviciile de 
sănătate 
-
regionalizarea/concentrar
ea asistenţei medicale 
spitalicesti și crearea de 
reţele regionale de 
referinţă cu spitale și 
laboratoare de diferite 
grade de competenţă 
interconectate cu 
sectorul de 
asistenţă primară și 
ambulatorie de 
specialitate. 
Program: “Dezvoltarea 
și modernizarea 
infrastructurii unităţilor 
sanitare” 
 
Subprogram : c) 
Construirea de Spitale 
Universitare Regionale 
de Urgenţă  și Spitale 
Judeţene de Urgenţă 
 
 
 
 
 
 

 
Se propune alocarea sumei de 
495000 mii lei, sumă necesară 
pentru finanţarea unor lucrări de 
finalizare a constructiei Spitalului de 
pe Calea Torontalului, km 5 – 
Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara. 
 
Autori :  
Vasile Blaga,senator PDL 
Cornel Sămărtinean,deputat PDL 
Alin Popovici,deputat PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

Majorarea sumei este necesară în vederea 
demarării şi finalizării lucrărilor de 
construcţie a  Spitalului de pe Calea 
Torontalului, km 5-Institutul Regional de 
Oncologie Timişoara. 
Institutul Regional de Oncologie Timişoara 
reprezintă o investiţie la nivel regional, un 
proiect de o importanţă vitală atât pentru 
populaţia municipiului cât şi pentru 
populaţia din judeţele limitrofe.  
 
Sursa de finanţare:  
Realocarea sumei din bugetul propriu al 
Ministerului Sănătăţii. 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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19. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii/ 
Programul -Dotarea 
unităţilor sanitare cu 
aparatură medicală, 
echipamente medicale şi  
mijloace de transport 
sanitar specifice/ Titlul 
VI Transferuri între 
unităţi ale administraţei 
publice/ Capitolul 5001/ 
Alin 08 Aparatură 
medicală şi echipamente 
de comunicaţii în 
urgenţă. 
 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma  
de  7.650 mii lei, necesară pentru 
Modernizare şi dotare bloc operator 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Zalău, judeţul Salaj  
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru modernizarea şi 
dotarea blocului operator la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Zalău  
 
Sursa de finanţare: se diminuează cu 
7.650 mii lei suma prevazută în bugetul 
Ministerului Sănătăţi, la Capitolul 6600, 
Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, grupa 01 - Cheltuieli 
Curente 
 

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

20. Ministerul Sănătăţii 
 
Anexa 3/26/02 

Se alocă suma de 2.277 mii lei 
destinată achiziţiei de aparatură 
medicală pentru Spitalul Municipal 
Urziceni,  judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru reamenajarea 
parcului care împrejmuiește monumentele 
istorice locale de interes turistic, constituind 
totodată loc de relaxare și principala 
modalitate de înfrumuseţare a peisajului 
local. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu   2.277 
mii lei a sumelor prevăzute  la anexa 
3/26/02, capitolul 5001, grupa 20, titlul II, 
articolul 01, alineatul 30.”Alte bunuri şi 
servicii pentru întreţinere şi funcţionare” 
 
 
 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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21. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 
Grupa 51. Titlul VI 
Transferuri ale 
adminitraţiei publice 
locale 
Paragraf 22 Transferuri 
de la bugetul de stat 
catre bugetele  
locale pentru finantarea 
aparaturii medicale si  
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in  
sanatate 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Sănătăţii cu suma de 500 
mii lei pentru Reparaţii capitale şi 
Dotare Laborator Analize 
Medicale a Spitalului Orăşenesc 
din Negreşti Oaş. 
 
Oraşul Negreşti Oaş ,  
Judeţul Satu-Mare 
 
 
Autori:  
Andreea Maria Paul, deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că este nevoie urgentă de restaurarea, 
repararea și modernizarea spitalului din 
Negrești Oaș pentru a da șansa la viaţă 
tuturor celor care trec pragul acestui spital 
prin dotarea adecvata a laboratorului de 
analize medicale.  
 
Sursa de finanţare:  
Alocare sumă din  T55 - MFP Acţiuni 
Generale 

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

22. Ministerul Sănătăţii – 
Anexa 3/26, Cap. 6601 – 
Sănătate, Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02 – Transferuri de 
capital, Alin. 12 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Suplimentarea cuantumului prevăzut 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
înfiinţarea şi dotarea 
Compartimentului de Primiri 
Urgenţe în cadrul Spitalului 
Municipal Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autor: 
Aurelian Ionescu, Deputat PC-
PLR 

Statul este obligat să asigure fondurile 
necesare pentru asistenţa medicală de 
urgenţă şi a serviciilor medicale furnizate 
de spitale. Unitatea medicală municipal 
deserveşte în prezent circa 82.000 de 
locuitori din zona Urziceni şi este situată 
într-un teritoriu de intersecţie a două 
drumuri naţionale cu incidenţă mare a 
accidentelor rutiere. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Sănătăţii – Anexa 3/26, Cap. 
6601 – Sănătate, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice, Art. 01 – Transferuri curente, Alin. 
38 - Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea unităţilor 
de asistenţă medico-sociale. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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23. Anexa 3/26/02/ 
Ministerul Sanatatii 
Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de 
capital 
Alineat 12 Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la 
spitale  
 

Finalizare lucrari de reabilitare a 
Corpului D din cadrul Spitalului de 
pneumoftizologie Bisericani situat in 
comuna Alexandru Cel Bun. Judetul 
Neamt. 
Suma estimata: 2.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Dragusanu Vasile Catalin 
PC-PLR 

La ora actuala Spitalul de pneumoftizologie 
Bisericani prin specificul tratamentelor 
deserveste 18 
judete din Romania. Responsabilitatea fata 
de acesta institutie este pe umerii UAT 
Alexandru Cel Bun, o comuna de doar 2000 
locuitori cu un buget prea mic pentru un 
obiectiv de interes regional. Cu toate 
acestea o parte din cladirile acestui spital, 
au intrat intr-un proces de reabilitare, insa 
este necesara sustinerea acestor investitii de 
catre Ministerul de resort. 
 
 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a fondurilor 
prevazute la Anexa3/26/02/ Ministerul 
Sanatatii Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 11Transferuri pentru reparatii 
capitale la spitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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24. Anexa3/26/02/ 
Ministerul Sanatatii 
Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de 
capital 
Alineat 22 Transferuri de 
la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate 

Efectuare dotari cu aparatura 
medicala si echipamente in Corpul 
D din cadrul Spitalului de 
pneumoftizologie Bisericani situat in 
comuna Alexandru Cel Bun. Judetul 
Neamt. 
Suma estimata: 500 mii lei 
 
Autori:  
Deputat  
Dragusanu Vasile Catalin  
PC-PLR 

La ora actuala Spitalul de pneumoftizologie 
Bisericani prin specificul tratamentelor 
deserveste 18 
judete din Romania. Responsabilitatea fata 
de acesta institutie este pe umerii UAT 
Alexandru Cel Bun, o comuna de doar 2000 
locuitori cu un buget prea mic pentru un 
obiectiv de interes regional. Cu toate 
acestea o parte din cladirile acestui spital, 
au intrat intr-un proces de reabilitare, insa 
este necesara sustinerea acestor investitii de 
catre Ministerul de resort. Dupa finalizarea 
lucrarilor este nevie de dotarea acestui 
pavilion cu aparatura medicala si 
echipamentele necesare functionarii. 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a fondurilor 
prevazute la Anexa3/26/02/ Ministerul 
Sanatatii Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 08 Aparatura medicala si 
echipamente de comunicatii in urgenta 

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

25. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se alocă suma de 80000 mii lei 
pentru  proiectare,construcţie si 
dotare spital oraşenesc Năvodari 
Judeţul Constanţa- 
Oraşul Năvodari  
Autori: 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
propus al Ministerul Sănătăţii, capitol 5000, 
grupa 20, “Bunuri și servicii”, cu suma de 
80000 mii lei 

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

Se aloca suma de 188,781 mii lei 
pentru 
Finanţare achiziţionare echipamente 
pentru serviciul voluntar de situaţii 
de 
urgenţă - vidanjă în localitatea 
Săcele 
Judeţul Constanţa- Comuna 
Săcele 
  
Autori: 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

 
 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
propus al Ministerul Sănătăţii, capitol 5000, 
grupa 20, “Bunuri și servicii”, cu suma de 
188,781 mii lei 

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

27. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru achiziţia de ambulanţe pentru 
mediul rural. 
Judeţul Constanţa. 
 
Autori: 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 
 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
propus al Ministerul Sănătăţii, capitol 5000, 
grupa 20, “Bunuri și servicii”, cu suma de 
10000 mii lei 

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

28. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se alocă suma de 45000 mii lei 
pentru renovare si dotari la Spitalul 
Judetean Constanta. 
Judeţul Constanta. 
 
Autori: 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 
 
 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
propus al Ministerul Sănătăţii, capitol 5000, 
grupa 20, “Bunuri și servicii”, cu suma de 
45000 mii lei 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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29. Anexa 3/26/02 
 
Ministerul Sănătăţii  
 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
30.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SPITALUL 
MUNICIPAL Bacău 
 
 
 
Autori: 
SENATOR DRAGOS LUCHIAN 
DEPUTAT IONEL PALAR 
DEPUTAT VIORICA MARCU 
 DEPUTAT LUCIAN 
CIUBOTARU 
 

LUCRARE EXECUTATA IN 
PROPORTIE DE 75% PENTRU  
DIFERENTA DE 25% AR FI NECESARA 
SUMA DE 30 MILIOANE LEI; 

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

30. Anexa 3/26- Ministerul 
Sănătăţii 
  

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru extinderea Spitalului 
municipal Sebes, jud. Alba. 
 
Deputat neafiliat- Clement Negrut 

Asigurarea lucrărilor de intervenţie de 
natura reparaţiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalului, in vederea 
conformării acestuia la cerinţele pe care 
trebuie să le indeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale de calitate. 
 
Sursa: Bugetul Ministerului Sanatatii pe 
anul 2015. 
 

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

31. Anexa 3/26- Ministerul 
Sănătăţii 
 
 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
reabilitare dispensar uman in sat 
Rosia de Secas, com. Rosia de 
Secas, jud. Alba. 
 
Autor:Deputat neafiliat- Clement 
Negrut 
 
 
 

Alocarea sumei este necesara pentru 
reabilitarea dispensarului uman. 
 
Sursa: Bugetul Ministerului Sanatatii pe 
anul 2015 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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32. Ministerul Sănătăţii  
 
Anexa nr. 3/26, 
 capitol 6601 Sănătate,  
51.02.12 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
art. 02 Transfer de 
capital 
alin.12 Transferuri 
pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale    
 
 
 
 

   Se propune alocarea sumei de 
80.600 mii RON pentru Spitalul 
Regional de Urgentă Iaşi. 
 
 
 
 
 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP-

DD 

   Considerăm oportună o astfel de 
investiţie, având în vedere că nu există în 
acest moment un spital monobloc, cu toate 
specialităţile incluse pentru rezolvarea 
corespunzătoare a cazurilor urgente pentru 
cei 6 milioane de locuitori ai Moldovei. 
   
   Sursa de finantare:  
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului. 

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

33. Ministerul Sănătăţii 
 
Anexa nr. 3/26, capitol 
6601 Sănatate, titlu 70-
71 

   Propun  alocarea sumei de 
40.000.000 RON pentru repunerea 
în funcţiune la parametrii optimi a 
Institutului Cantacuzino. 

 
Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP-

DD 

   Institutul Cantacuzino asigură securitatea 
epidemiologică a României prin produse 
farmaceutice ieftine, multe dintre ele unice 
la nivel mondial.   
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire între instituţii din fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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34. Ministerul Sănătăţii  
 
Anexa nr. 3/26, 
 capitol 6601 Sănătate, 
51.02.22 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
art. 02 Transfer de 
capital 
alin. 22  Transferuri de la 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii 
medicale şi 
echipamentelor de 
comunicaţii în urgenţă în 
sănătate  
 
 

   Propun alocarea sumei de 
1.000.000 RON pentru 
achiziţionarea şi montarea unui 
computer tomograf la Spitalul de 
Urgenţă ,,Elena Beldiman” din 
Bârlad. 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP-

DD 

   În lipsa unui astfel de aparat, pacienţii în 
stare gravă sunt trimişi la Iaşi, Galaţi sau un 
operator privat aflat la distanţă de spital . 
   Spitalul riscă să fie declasificat de la 
gradul III la gradul IV, ceea ce înseamnă o 
finanţare redusă cu aproximativ o treime şi 
dispariţia compartimentului de primiri 
urgenţe, a liniilor de gardă iar asistenţa 
medicală a bârlădenilor se va degrada. 
 
   Sursa de finantare:  
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului. 

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

35. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
Capitolul 5001, Grupa 
51/Titlul VI – transferuri 
între unităţi al
administraţiei publice, 
art. 02, alin. 12  

e 

Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale. 
 
50.000 mii lei 
 

Se propune suplimentarea sumei cu 
500 mii lei de la 50.000 mii lei la 
50.500 mii lei în vederea continuării 
şi finalizării obiectivului de investiţii  
construire Spitalul Orăşenesc Sinaia  
 
 
 
 
Autor: senator PNL Ion Luchian 
             

Se solicită admiterea amendamentului în 
vederea finalizării construcţiei  Spitalului 
nou Orăşenesc Sinaia, lucrările fiind 
începute cu aproximativ 18 ani în urmă şi 
aflate în conservare,  în scopul realizării 
unui spital care să respecte standardele 
europene.  
  
Sursa de finanţare: prin redistribuire de la 
alte capitole în cadrul Ministerului Sănătăţii  
 
 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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36. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Capitolul 5001, Grupa 
51/Titlul VI – transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice, 
art. 02, alin.22 
Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de 
comunicaţii în urgenţă în 
sănătate 
 
30.000 mii lei 
 

Se propune suplimentarea sumei cu 
3.000 mii lei de la 30.000 mii lei la 
33.000 mii lei în vederea 
achiziţionării a unui aparat RMN 
pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Ploieşti 
 
Autor: senator PNL Ion Luchian 
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti nu 
dispune în prezent de un astfel de 
echipament de investigare a cărui utilitate 
este extrem de mare pentru o bună 
diagnosticare a pacienţilor din zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire de la 
alte capitole în cadrul Ministerului Sănătăţii  
 
 
 
 
 
 
 

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

37. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii, 
capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de 
capital 
Alin. 22 Transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii 
medicale şi 
echipamentelor de 
urgenţă în sănătate 

Se propune alocarea sumei de 4.500 
mii lei reprezentând necesar dotări 
aparatură medicală (monitoare 
funcţii vitale, defibrilatoare UPU, 
ventilatoare mecanice UPU, EKG, 
echograf) pentru Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Vaslui. 

 
Autor: 
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 

Fondurile sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcţionări a spitalelor publice 
existente la nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra creşterii calităţii 
actului medical care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, precum şi a 
condiţiilor de lucru, în vederea diminuării 
ratei de migrare a personalului medical. 
 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri de sume 
din Bugetul Ministerului Sănătăţii, capitol 
6601, titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii. 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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38. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii, 
capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de 
capital 
Alin. 22 Transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii 
medicale şi 
echipamentelor de 
urgenţă în sănătate 

Se propune alocarea sumei de 4.782 
mii lei, reprezentând necesar dotări 
aparatură medicală (defibrilator 
bifazic, aspirator chirurgical, 
monitor funcţii vitale, 
electrocardiograf, analizator markeri 
cardiaci, analizator hemoleucograma 
şi biochimie, Computer Tomograf) 
pentru Spitalul  Municipal de 
Urgenţă ”Elena Beldiman” Bârlad. 

Autor: 
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 

Fondurile sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcţionări a spitalelor publice 
existente la nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra creşterii calităţii 
actului medical care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, precum şi a 
condiţiilor de lucru, în vederea diminuării 
ratei de migrare a personalului medical. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri de sume 
din Bugetul Ministerului Sănătăţii, capitol 
6601, titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii. 
 
 

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

39. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii, 
capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de 
capital 
Alin. 22 Transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii 
medicale şi 
echipamentelor de 
urgenţă în sănătate 

Se propune alocarea sumei de 1.400 
mii lei, reprezentând necesar dotări 
aparatură medicală (Computer 
tomograf) pentru Spitalul Municipal 
”Dimitrie Castroian” Huşi. 

De asemenea este necesară 
finanţarea CPU din fondurile 
Ministerului Sănătăţii; în prezent 
cheltuielile se suportă din bugetul 
CJAS. 

 

Autor: 
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcţionări a spitalelor publice 
existente la nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra creşterii calităţii 
actului medical care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, precum şi a 
condiţiilor de lucru, în vederea diminuării 
ratei de migrare a personalului medical. 
 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri de sume 
din Bugetul Ministerului Sănătăţii, capitol 
6601, titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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40. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii, 
capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de 
capital 
Alin. 22 Transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii 
medicale şi 
echipamentelor de 
urgenţă în sănătate 
 
 

Se propune alocarea sumei de 1.060 
mii lei, reprezentând necesar dotări 
aparatură medicală 
(electroencefalograf, 
electrocardiografe, cardiomonitoare, 
Aparat Echo Doppler, canapea cu 
aplicator magnetoterapie, aparat 
aerosoli, aparat biochimie 
laborator) pentru Spitalul de 
psihiatrie Murgeni. 

 

Autor: 
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 

Fondurile sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcţionări a spitalelor publice 
existente la nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra creşterii calităţii 
actului medical care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, precum şi a 
condiţiilor de lucru, în vederea diminuării 
ratei de migrare a personalului medical. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri de sume 
din Bugetul Ministerului Sănătăţii, capitol 
6601, titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii. 

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

41. Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sănătăţii 
capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei 
publice, art. 2 
Transferuri de capital, 
alin. 23 Transferuri de la 
bugetul de la stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 

Se propune alocarea sumei de 4.480 
mii lei, reprezentând necesar RK 
(reparaţii capitale clădiri, centrală 
termică - cea care e in funcţiune în 
prezent prezintă risc pentru pacienţi 
si clădirea in care este amplasata 
întrucât are o vechime de peste 25 
de ani, instalaţie electrică exterioară, 
consolidare clădire) pentru Spitalul 
de psihiatrie Murgeni. 

 

Autor: 
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 

Fondurile sunt necesare pentru asigurarea 
bunei funcţionări a spitalelor publice 
existente la nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra creşterii calităţii 
actului medical care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, precum şi a 
condiţiilor de lucru, în vederea diminuării 
ratei de migrare a personalului medical. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri de sume 
din Bugetul Ministerului Sănătăţii, capitol 
6601, titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii. 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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42. Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 
08 
 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  Construirea 
Spitalului Regional de Urgenta Cluj 
in comuna Floreşti, Judeţul Cluj 
 
 
Iniţiator: Senator PNL  Alin Tişe 
 

Spitalul Regional Clinic de Urgenţă 
este un element cheie in strategia 
Consiliului Judeţean Cluj, care are în vedere 
transformarea judeţului intr-un punct de 
referinţă in domeniul sănătăţii pentru  
această parte a ţării, având o capacitate 
ridicată de reacţie in caz de urgenţă, fiind în 
acest moment este cel mai avansat dintre 
proiectele Spitalelor Regionale de Urgenţă. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 

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

43. Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 
08 
 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru  dotarea Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-
Napoca, Judeţul Cluj cu un aparat 
efectuare RMN (IRM 3 TESLA), de 
ultimă generaţie. 
 
 
Iniţiator: Senator PNL  Alin Tişe 
 
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
este un element cheie in strategia de 
sănătate a întregii regiuni de NV, cu atât 
mai mult cu cât Cluj Napoca este şi un 
important centru universitar medical. 
Din păcate aparatul existent, nu este doar 
depăşit moral, având o vechime mai mare 
de 15 ani, dar este şi stricat, orice investiţii 
în reparaţii reprezintă însă o cheltuială şi o 
risipă, aparatul nerezistând foarte mult 
funcţional  şi sistându-se frecvent utilizarea 
sa. Mii de pacienţi au de suferit şi mai mult, 
din această cauză medicii nu reuşesc 
întotdeauna să salveze vieţi! 
 Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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44. Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 
08 
 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru  dotarea Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-
Napoca, Judeţul Cluj cu un 
computer tomograf, de ultimă 
generaţie. 
 
Iniţiator: Senator PNL  Alin Tişe 
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
este un element cheie in strategia de 
sănătate a întregii regiuni de NV, cu atât 
mai mult cu cât Cluj Napoca este şi un 
important centru universitar medical. 
Din păcate aparatul existent, nu este doar 
depăşit moral, având o vechime mai mare 
de 15 ani, dar este şi stricat, orice investiţii 
în reparaţii reprezintă însă o cheltuială şi o 
risipă, aparatul nerezistând foarte mult 
funcţional  şi sistându-se frecvent utilizarea 
sa. Mii de pacienţi au de suferit şi mai mult, 
din această cauză medicii nu reuşesc  
întotdeauna să salveze vieţi! 
  
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

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

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
4.500 mii lei pentru reabilitarea şi 
dotarea cu mobilier a Clinicii de 
Neonatologie a Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
Iniţiator: Senator PNL, 
 Chiru Gigi Christian 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea şi dotarea cu mobilier a 
Clinicii de Neonatologie a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul 
Constanţa având în vedere starea avansată 
de degradare a acesteia. 
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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46. Proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2015, 
Anexa 3/26, Capitolul 
5001/Titlul 51/Articolul 
01/Alineat 38 privind 
transferurile din bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă 
medico-sociale.  

Se introduce suma: 
21 miliarde lei 
 
Sursa veniturilor: Bugetul de stat 
pentru anul 2015 
 
 
Autor: Tamara-Dorina Ciofu, PSD 

Prin transferul de la bugetul de stat către 
bugetele locale din comunele Vorona, 
Nicşeni, Băluşeni, Gorbăneşti, Dorohoi, 
Darabani, Vlăsineşti, Bucecea din judeţul 
Botoşani, s-ar putea finanţa crearea unei 
reţele de asistenţă medico-socială în mediul 
rural pentru bătrânii bolnavi cronici. 
Spaţiile pentru înfiinţarea acestor unităţi ar 
urma să fie puse la dispoziţia comunităţii de 
către primăriile care au în patrimoniu clădiri 
sunt în conservare. Prin intermediul 
fondurilor de la bugetul de stat, acestea ar 
putea fi reabilitate, reamenajate şi 
transformate în centre de asistenţă medico-
socială. Precizăm că aceste sume, 
coroborate cu cele prinse în bugetul propriu 
şi prin contribuţia personală a celor internaţi 
pot acoperi necesarul financiar pentru 
funcţionarea în bune condiţii a acestor 
aşezăminte. 
Aceste comune nu au posibilitatea de a 
asigura asistenţă medico-socială bătrânilor 
bolnavi şi rămaşi fără sprijin. Luând în 
considerare faptul că populaţia rurală este 
într-un proces de îmbătrânire, iar cei mai 
mulţi dintre bătrâni sunt bolnavi cronici sau 
suferă de handicapuri fizice sau psihice care 
nu le permit să se îngrijească singuri, este 
imperios necesar să avem şi facilităţile 
medicale care pot asigura asistenţa medicală 
necesară.  
 
 
 

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

Infrastructura medicală     38.400 
mii lei 
   Spitalul Clinic de Recuperare Iași
 25.900 mii lei 
- Eficientizarea termică a spitalului
  7.000 miilei 
- Reabilitare și modernizare Clinica 
etaj VII 700 mii lei 
- Modernizarea și reabilitarea  
Secţiei Clinice Ortopedie - tronson 
B      600 mii lei 
- Reabilitarea clinicii de sterilizare  
      600 mii lei 
- Construcţie staţie de preepurare 
ape sulfuroase    9.000 mii  lei
- Realizare bloc operator O.R.L.
   8.000 mii lei 
     

   
Autori: Deputaţi PSD Anghel 

Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 

Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 

Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 

 Sorin Lazar 
Burlea Marin 

Emacu Gheorghe 
 
 
 
 

Motivaţia:   Spitalul Clinic de Recuperare 
Iași este unica unitate medicala cu acest 
profil din intreaga regiune Moldova, 
servind practic o populatie de peste 5 
milioane de locuitiori. Acesta este amplasat 
deasupra unui mare zacamant de ape 
sufluroase cu proprietati terapeutice 
deosebite. Reabilitatrea si modernizarea 
clinicilor acestui spital negliate de multi ani 
anteriori l-ar tranfosrma in una din cele mai 
eficiente baze de tratament si recuperare din 
tara. Existenta indicatorilor tehnico 
economici la Ministerul Sanatatii si 
M.D.R.A.P. – Programul de eficientizare 
energetica, deja aprobati reprezinta un 
argument hotarator in vederea sumelor 
aprobate. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul Sănătăţii și 
M.D.R.A.P. Programul de eficienţă 
energetică 
 
 

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

Infrastructura medicala – 
 Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" 
Iași     12.500 mii lei 
- Eficientizarea energetica a 
spitalului       4.500 mii lei 
- Extensie ambulatoriu, inclusiv 
dotări      8.000. mii lei 
 

Autori: Deputaţi PSD Anghel 
Stanciu 

 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 

Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 

 Sorin Lazar 
Burlea Marin 

Emacu Gheorghe 

Spitalul clinic ce poarta numele C. I. Parhon 
are nevoie urgenta, de reducerea 
cheltuielilor curente privind asigurarea 
surselor energetice functionarii in conditii 
normale. Astfel, banii destinati ingriirii 
bolnavilor, intretinerii echipamentelor si 
chiar salarizarii personalului medical sunt 
dirijati spre a compensa pierderile de 
energie. Extinderea ambulatoriului si 
respectiv internarile de o zi ar fi alta sursa 
de economisire a resurselor  
financiare ale spitalului. 

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

49. Anexa nr.3/26 - 
Ministerul Sănătăţii 
 

Infrastructura medicala – 660. 000 
mii lei 
 Spitalul Regional de Urgenta Iasi 
 

Autori: Deputaţi PSD Anghel 
Stanciu 

 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 

Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 

 Sorin Lazar 
Burlea Marin 

Emacu Gheorghe 

Spitalul Regional de Urgenta Iasi a fost 
gindit ca o necesitate obiectiva intr-un 
centru universitar precum Iasiul, astfel incit 
sa asigure asistenta medicala de urgenta 
pentru orice caz de urgenta din zona 
Moldovei si in special pentru cazurile care 
necesita o abordare multidisciplinara, la 
nivelul calitatii serviciilor din Uniunea 
Europeana si cu echipamente medicale de 
ultima generatie, ca unitate de urgenta 
compacta, autonoma, cu functionalitate 
integrata (investigatii, diagnostic, 
tratament). 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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50. Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 
08 
 
Ministerului Sănătăţii 

 
Majorarea cu suma de 2.000.000 lei 
pentru modernizarea Spitalului de 
recuperare din oraşul Nucet, Bihor. 
 
Autorul amendamentului: senator 
PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria oraşului Nucet şi Consiliul 
judeţean Bihor nu dispun de resurse 
financiare pentru realizarea acestui obiectiv 
de investiţii imperios necesar pentru 
orcotirea şi refacerea sănătăţii persoanelor 
cu handicap grav. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 
 

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

51. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 - Anexa 
nr. 10 / 03 ,  4205/26 
Subventii primite de 
FNUASS 

Se propune majorarea bugetului cu 
suma de 1.755.000 mii ron pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale 
produse de efectele OUG 70/2014 și 
creșterea salariului minim pe 
economie,, creșterea alocării pentru 
programele naţionale de sănătate 
precum și penttru alte tipuri de 
asistenţă medicală. 
 
Iniţiatori: 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat PNL, 
Uioreanu Elena Ramona, deputat 
PNL 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 
 
 
 

Suma este formată din: 
- subvenţia echivalentă a anului 2014, de 
1.011.000 mii ron (nu include suma care a 
fost destinată plăţii arieratelor la 
medicamente) 
- subvenţia de 712.366  mii ron destinată a 
acoperi creșterile salariale produse de 
efectele OUG 70/2014 (291.505 mii ron) 
precum și creșterea salariului minim pe 
economie în unităţile sanitare aflate în 
subordinea MS și a altor ministere precum 
și a  administraţiei publice locale - 420.861 
mii ron) 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul consolidat al statului, fondul de 
rezervă al Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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52. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 
10 / 03 ,  6605/03/02 
Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut 
utilizate in programele 
nationale cu scop curativ   

Se propune majorarea bugetului cu 
suma de 254.500 mii ron, de la 
2.544.123 la 2.798.623 mii ron 
pentru creșterea fondurilor privind 
medicamentele pentru boli cronice 
cu risc crescut utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ 
 
Iniţiatori: 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat PNL, 
Uioreanu Elena Ramona, deputat 
PNL 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 
 

Majorarea este necesară pentru a reactualiza 
lista de medicamente în Programele 
Naţionale de Sănătate, cu introducerea 
noilor molecule, respectiv pentru derularea 
contractelor cost-volum- rezultat. 
 
Sursa de finantare:  
Creșterea subvenţiilor de la bugetul de stat 
conform amendamentului nr 1. 

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

53. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 
10 / 03 pagina 11,  6605 
/ 03  /03  
Materiale sanitare 
specifice utilizate în 
programele naţionale cu 
scop curativ  
 

Se propune majorarea bugetului cu 
suma de 20 000 mii ron, de la 
216.966 la 236.966 mii ron pentru 
programele naţionale de 
endoprotezare și cardiologie 
intervenţională. 
 
Iniţiatori: 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat PNL, 
Uioreanu Elena Ramona, deputat 
PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 

Creșterea cu 10% a bugetului alocat PNS 
cardiologie este determinată de importanţa 
asigurării în spital a materialelor sanitare 
specifice cardiologiei intervenţionale pentru 
a nu mai exista sincope în tratamentul 
pacienţilor. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la bugetul de stat 
conform amendamentului nr 1. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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54. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa 
10/03, pag 11, 
6605/04/05  
Asistenţă medicală în 
centre multifuncţionale 

Se propune majorarea bugetului cu 
suma de 1.255.000 mii ron pentru 
creșterea bugetului spitalelor. 
  
Iniţiatori: 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat PNL, 
Uioreanu Elena Ramona, deputat 
PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 

Suma este necesară pentru: 
- acoperirea efectelor OUG 70/2014 care 
sunt estompate la 291.000 mii ron 
- acoperirea creșterilor salariale produse 
prin creșterea salariului minim pe economie 
care sunt estimate la 420.861 mii ron 
- creșterea valorii TCP cu 12%= 643.139 
mii ron, reprezentând o creștere de 7,5% 
pentru a menţine raportul cheltuieli 
salariale/ cheltuieli totale =70% 
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la bugetul de stat 
conform amendamentului nr 1. 
 
 

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

55. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 
10 / 03 pagina 11,  6605 
/ 06 / 01  
Spitale generale 

Se propune majorarea bugetului cu 
suma de 1.255.000  mii ron pentru 
creșterea bugetului spitalelor. 
 
Iniţiatori:  
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat PNL, 
Uioreanu Elena Ramona, deputat 
PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 

Motivaţie: 
 
Suma este necesara pentru: 
- acoperirea efectelor OUG 70/2014 care 
sunt estimate la 291.000 mii ron 
- acoperirea cresterilor salariale produse 
prin cresterea salariului minim pe economie 
care sunt estimate la 420.861 mii ron 
- cresterea valorii TCP cu 12%= 643.139 
mii ron, reprezentând o creștere de 7,5% 
pentru a menţineraportul cheltuieli 
salariale/ cheltuieli totale =70% 
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la bugetul de stat 
conform amendamentului nr 1. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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56. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 
10 / 03 pagina 11,  6605 
/ 06 / 04 
 
Unităţi de recuperare a 
sănătăţii 
 

Se propune majorarea bugetului cu 
suma de 30.000 mii ron creșterea 
ponderii serviciilor de recuperare. 
 
Iniţiatori: 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat PNL, 
Uioreanu Elena Ramona, deputat 
PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 
 
 
 

Cresterea ponderii seriviciilor de recuperare 
va duce automat la scăderea zilelor de 
concediu medical și reintegrarea mai rapidă 
a persoanelor la locul de muncă. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la bugetul de stat 
conform amendamentului nr 1. 

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

57. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 
10 / 03 pagina 11,  6605 
/ 07  
 
Îngrijiri la domiciliu 
 

Se propune majorarea bugetului cu 
suma de 35.500 mii ron pentru 
creșterea fondurilor privind 
îngrijirile la domiciliu. 
 
Iniţiatori:  
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat PNL, 
Uioreanu Elena Ramona, deputat 
PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea componentei de îngrijiri la 
domiciliu are ca principal scop reducerea 
spitalizărilor și degrevarea spitalelor de 
costurile aferente. Acest lucru se poate 
realiza doar dacă există metode alternative 
de tratament. 
 
Sursa de finanţare: 
Creșterea subvenţiilor de la bugetul de stat 
conform amendamentului nr 1. 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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58. Bugetul fondului unic 
de asigurări sociale de 
sănătate – Anexa 10, 
Cap. 6605 – Sănătate, 
Subcap. 06 – Servicii 
medicale în unităţi 
sanitare cu paturi, 
Paragraf 01 – Spitale 
Generale 

Majorarea cuantumului prevăzut cu 
suma corespunzătoare suplimentării 
cu 30 a numărului de paturi finanţate 
de la bugetul de stat pentru Spitalul 
Municipal Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autor: 
Aurelian Ionescu, Deputat PC-
PLR 

Subfinanţarea acută a actului medical de la 
Urziceni a obligat spitalul să funcţioneze la 
cote de avarie. Prin suplimentarea 
numărului de paturi finanţate de la bugetul 
de stat s-ar evita colapsul financiar generat 
prin acumularea de arierate şi s-ar crea 
premisele creşterii indicelui de rentabilitate 
la nivelul instituţiei spitaliceşti. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul fondului unic de asigurări sociale 
de sănătate – Anexa 10, Cap. 6605 – 
Sănătate, Subcap. 04 – Servicii medicale în 
ambulatoriu, Paragraf 05 - Asistenţă 
medicală în centre medicale 
multifuncţionale. 

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

59. Anexa nr.10 – 
BUGETUL fondului 
naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate pe anii 2013-
2018 
 
 
Anexa nr.10, Cap 6605, 
Subcapitol 03 , Paragraf 
02  Medicamente pentru 
boli cronice cu risc 
crescut utilizate în 
programele naţionale cu 
scop curativ 

Suplimentarea cu 30.000 mii lei a 
Programului Naţional de tratament 
al hemofiliei şi talasemiei, parte a 
programelor naţionale de sănătate 
curative 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumei de  30.000  mii 
lei de la  Capitol 6605, Subcapitol 
03 paragraf 01 Medicamente cu şi 
fără contribuţie personală . 
 
Autor : Senator PNL  Nelu Tataru 
 

Bolnavii de hemofilie din România sunt în 
continuare subtrataţi, sub standardul minim 
european de 3 UI/capita. În lipsa substituţiei 
factorului de coagulare la timp şi în 
cantităţile recomandate, bolnavii de 
hemofilie trăiesc  în continuare sub spectrul 
imposibilităţii de a beneficia de profilaxie, 
în cazul copiilor, respectiv preîntâmpinarea 
episoadelor hemoragice spontane, în cazul 
adulţilor. Dacă la nivel european, bolnavii 
de hemofilie duc o viaţă normală, în 
România în lipsa asigurării factorului de 
substituţie la timp şi în condiţiile 
recomandate, viaţa pacienţilor este afectată 
pe toate palierele, şcolar, profesional, 
familial şi social de un număr mediu de 40-
50 de accidente hemoragice pe an şi de 
consecinţele lor nefaste.  

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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60. Anexa nr. 3/26/02, cap. 
6601, alin. 12 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa  cu 
suma de : 100.000.000 lei 
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru: 
 
 - construcţia Spitalului de Urgenta Cluj 
  -valoare – 100.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 

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