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

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, 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 2021 – secțiunea Sănătate, trimis 

comisiilor cu adresele nr.PLx 109/2021  din 23 februarie 2021, respectiv nr. L35 din  23 

februarie 2021. 

La şedinţa comună din data de 25 februarie 2021, Comisia pentru sănătate şi familie 

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

majoritate de voturi ( 17 pentru şi  16  împotrivă ), avizarea favorabilă a proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2021, cu amendamente respinse care se regăsesc în anexă. 
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                  ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

 

Nr. crt. Articol din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului:/ sursa de 

finanţare 

Motivaţia 

admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

1.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

„Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș  - 7.394 mii 

lei” 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

 

 

 

Pentru Construire corp clădire vestiare 

personal 

Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Târgu Mureș este cea mai mare unitate 

sanitară publică din Transilvania, 

având în prezent un număr de 1.089 

paturi de spitalizare continuă, din care 

939 paturi pentru adulți și 150 paturi 

pentru copii, precum și un număr de 

123 paturi pentru spitalizare de zi și 12 

paturi pentru însoțitori. Începând cu 

anul 2012,  în cadrul spitalului își 

desfășoară activitatea UPU – SMURD,  

într-o nouă locație la parterul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș 

și este cea mai modernă unitate de 

primiri urgențe din țară, fiind dotată 

cu aparatură și echipamente medicale 

de ultimă generație, care contribuie la 

efectuarea unui act medical de urgență 

Amendament respins la vot. 
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„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

de cea mai înaltă calitate. Prin 

includerea activităților specifice 

SMURD în structura și activitatea 

curentă a UPU din cadrul spitalului, 

acesta a primit un caracter specific și un 

plus de competență, contribuind la 

complexitatea actului medical de 

urgență desfășurat în cadrul spitalului. 

De aceea, se propune construirea unei 

clădiri pentru vestiare personal, având 

spații separate pe sexe, fiecare dotate 

cu grupuri sanitare și dușuri, pentru 

aproximativ 2100 persoane, care își vor 

desfășura activitatea în 3 ture de lucru. 

De asemenea, în cadrul corpului de 

clădire, se propun și spații 

administrative și de depozitare, care, de 

asemenea, sunt insuficiente în prezent.  

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
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f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

2.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

„Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș - suma de 

98.784 mii lei”. 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

 

În vederea realizării obiectivului de 

investiții „Construirea unui centru de 

arşi şi reorganizarea fluxurilor 

medicale ale spitalului pentru o mai 

bună poziţionare şi conectare a 

Departamentelor: Urgenţă, ATI şi 

chirurgie pentru Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 

 

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Amendament respins la vot. 
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sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 
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3.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

„Spitalul Clinic Județean Mureș -  

suma de 16.457 mii lei” 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

 

În vederea realizării obiectivului de 
investiții „Construirea unui corp/secție de 
Terapie Intensivă și utilarea acestuia în 
regim de urgență, care să deservească 
Clinicile de Boli Infecțioase și după 
pandemia de coronaviroză (COVID 19) 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
funcționează ca spital categoria 2, de 
interes local, judeţean şi regional, oferind 
spitalizare continuă, spitalizare de zi şi 
investigaţii paraclinice în Ambulatoriu.  
Având în vedere contextul epidemiologic 
actual, precum și faptul că în momentul de 
față Secția Clinică Boli Infecțioase I, din 
cadrul Spitalului, situată în municipiul 
Târgu Mureș, strada Gh. Doja, nr.89, nu 
dispune de secție de Terapie Intensivă 
pentru pacienții gravi care necesită îngrijiri 
specifice, în prezent aceștia fiind 
transferați în cadrul altui corp de clădire 
(imobil strada Gh. Marinescu nr. 1) care 
deservește Clinicile Gastroenterologie, 
Chirurgie Generală, Cardiologie, Urologie, 
Psihiatrie, Pneumologie, Secția Clinică 
Urologie fiind singura din județ, unde 
există o aparatură specifică, care nu poate 
fi mutată în altă clădire, creează 
imposibilitatea de a tria pacienți Covid de 
pacienți nonCovid.  
Pe lângă pacienții specifici Covid, există și 
alte patologii infecțioase, care necesită 
asistență de specialitate, respectiv 

Amendament respins la vot. 
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pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

encefalite, meningoencefalite, HIV SIDA, 
TBC etc.  
Deplasarea specialiștilor între cele 2 
structuri este dificilă, cu implicații multiple 
financiare, epidemiologice și de triaj 
corect.  
O altă situație este transportul pacienților 
din SMURD spre Secția Boli Infecțioase I, 
unde are loc consultul (în salvare), 
internarea și  transferul la Secția ATI, 
practic pacientul este transportat 10 km, 
la care se adaugă timpul de așteptare, 
pentru consult, toate acestea îngreunând 
activitatea medicală. 
În situația curentă problemele sunt 
agravate de numărul mare de pacienți, 
care nu pot fi izolați, tratați, consultați 
zilnic de medic specialist infecționist.  
În prezent toate Spitalele de Boli 
Infecțioase din centrele universitare, 
beneficiază de astfel de Secții. 
Există Studiu de fezabilitate realizat de CJ 
Mureș pentru noua clădire de 1362 mp, cu 
o capacitate de 33 paturi ATI, distribuite în 
19 saloane.  
Ținând cont de cele de mai sus prezentate, 
propunem construirea unui corp de 
Terapie Intensivă și utilarea acestuia în 
regim de urgență, care să deservească 
Clinicile de Boli Infecțioase și după 
pandemia de coronavirus (COVID 19).   

 

Sursa de finanțare:  
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prin redistribuirea sumelor prevăzute la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 

Grupa 51/TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

4.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

„Institutul de urgență pentru boli 

cardiovasculare și transplant Târgu 

Mureș – suma de 20.000 lei” 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

 

Investițiile sunt necesare pentru dotarea 
și modernizarea Institutului. 
 
Sursa de finanțare:  

prin redistribuirea sumelor prevăzute la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 

Grupa 51/TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Amendament respins la vot. 
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sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 
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5.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

„Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș - suma de 

23.000 mii lei”. 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu 
Mureș este cea mai mare unitate sanitară 
publică din Transilvania, având în prezent 
un număr de 1.089 paturi de spitalizare 
continuă, din care 939 paturi pentru 
adulți și 150 paturi pentru copii, precum 
și un număr de 123 paturi pentru 
spitalizare de zi și 12 paturi pentru 
însoțitori. Începând cu anul 2012,  în 
cadrul spitalului își desfășoară activitatea 
UPU – SMURD,  într-o nouă locație la 
parterul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Tg. Mureș și este cea mai 
modernă unitate de primiri urgențe din 
țară, fiind dotată cu aparatură și 
echipamente medicale de ultimă 
generație, care contribuie la efectuarea 
unui act medical de urgență de cea mai 
înaltă calitate. Prin includerea activităților 
specifice SMURD în structura și 
activitatea curentă a UPU din cadrul 
spitalului, acesta a primit un caracter 
specific și un plus de competență, 
contribuind la complexitatea actului 
medical de urgență desfășurat în cadrul 
spitalului.  
 

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

Amendament respins la vot. 
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pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

6.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Modernizare infrastructurii 

Având în vedere contextul epidemiologic 

actual, precum și faptul că în momentul de 

Amendament respins la vot. 
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capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

„Spitalul Clinic Județean Mureș -  

suma de 20.000 mii lei” 

 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

 

față Secția Clinică Boli Infecțioase I, din 

cadrul Spitalului, situată în municipiul 

Târgu Mureș, strada Gh. Doja, nr.89, nu 

dispune de secție de Terapie Intensivă 

pentru pacienții gravi care necesită 

îngrijiri specifice, în prezent aceștia fiind 

transferați în cadrul altui corp de clădire 

(imobil strada Gh. Marinescu nr. 1) care 

deservește Clinicile Gastroenterologie, 

Chirurgie Generală, Cardiologie, 

Urologie, Psihiatrie, Pneumologie, Secția 

Clinică Urologie fiind singura din județ, 

unde există o aparatură specifică, care nu 

poate fi mutată în altă clădire, creează 

imposibilitatea de a tria pacienți Covid de 

pacienți nonCovid.  

Pe lângă pacienții specifici Covid, există 

și alte patologii infecțioase, care necesită 

asistență de specialitate, respectiv 

encefalite, meningoencefalite, HIV SIDA, 

TBC etc.  

 

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
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a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

7.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

„Spitalul Județean de Urgență 

Bistrița – cu suma de 2100 mii lei  

”. 

 

Autori: 

Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD  

Investițiile sunt necesare pentru 

creșterea eficienței energetice a 

Secțiilor externe ale Spitalului 

Județean de Urgență Bistrița, situate pe 

str. Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul 

Bistrița-Năsăud", cod SMIS 117755 și 

creșterea eficienței energetice a 

Secțiilor externe ale Spitalului 

Amendament respins la vot. 
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(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD  

Ioan DENEȘ.              Sen. PSD  

Grup Parlamentar PSD  

Județean de Urgență Bistrița, situate pe 

str. Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul 

Bistrița-Năsăud", cod SMIS 117754 

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
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c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

8.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

„Spitalul Județean de Urgență 

Bistrița – suma de 5000 mii lei” 

 

Autori: 

Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD  

Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD  

Ioan DENEȘ.              Sen. PSD  

Grup Parlamentar PSD  

 Investițiile sunt necesare pentru 
extinderea și modernizarea Secției de 
Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița. Este necesară intervenția 
pentru îmbunătățirea infrastructurii 
spitalicești. 

 

Sursa de finanțare:  

prin redistribuirea sumelor prevăzute la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 

Grupa 51/TITLUL VI 

Amendament respins la vot. 
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angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

TRANSFERURI INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
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lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

9.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Spitalul Județean de Urgență 

Bacău - 69.794,000 mii lei 

 

Autori: 

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grup parlamentar PSD 

Având în vedere contextul pandemic de 
infecții virale cu noul coronavirus și, mai 
ales, al situației epidemiologice 
internaționale, naționale, regionale și 
locale, devine imperios necesar realizarea 
unor demersuri de limitare a efectelor 
pandemiei prin creșterea capacității și 
îmbunățirea infrastructurii medicale 
locale.  
In acest sens, obiectivul de investiții 
reprezentând clădirea fostului Spital 
municipal Bacău, obiectiv aflat în parțială 
conservare și parțial amenajat în vederea 
asigurării asistenței medicale în context 
epiodemiologic COVID-19 este necesar a fi 
edificat printr-un grafic accelerat în 
vederea asigurării condițiilor necesare 
susținerii actului medical de suport 
COVID-19. 
  

Amendament respins la vot. 
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(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

Acest demers are drept scop 
îmbunătățirea și modernizarea sălilor de 
operații, creșterea gradului de confort și a 
calității serviciilor de specialitate și 
îndeplinirea cerinșeklor legislației specific 
în vigoare în vederea funcționării în 
parametrii optimi. 
 
 
Sursa de finanțare:  

prin redistribuirea sumelor 

prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 

Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 

01 / Grupa 51/TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 

UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
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județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

10.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Pavilionul Medical al fostului 

Spital Municipal Bacău - 

17.640,000 mii lei 

 

 

Autori: 

  

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grup parlamentar PSD 

Având în vedere contextul pandemic de 
infecții virale cu noul coronavirus și, mai 
ales, al situației epidemiologice 
internaționale, naționale, regionale și 
locale, devine imperios necesar realizarea 
unor demersuri de limitare a efectelor 
pandemiei prin creșterea capacității și 
îmbunățirea infrastructurii medicale 
locale.  
 
In acest sens, obiectivul de investiții 
reprezentând clădirea fostului Spital 
municipal Bacău, obiectiv aflat în parțială 
conservare și parțial amenajat în vederea 
asigurării asistenței medicale în context 
epiodemiologic COVID-19 este necesar a fi 
edificat printr-un grafic accelerat în 
vederea asigurării condițiilor necesare 
susținerii actului medical de suport 
COVID-19.  
Pentru operaționalizarea pavilionului 
medical sunt necesare alocări 
suplimentare, în vederea 
complementarizării Spitalului Județean de 

Amendament respins la vot. 
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articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

Urgență și a clădirii Spitalului Municipal, 
prioritizarea amenajării unui spațiu 
adecvat la nivelul parter al clădirii fostului 
Spital Municipal prin care să se poată 
îndeplini actul medical specific unității de 
primiri urgențe pe perioada desfășurării 
proiectului de amenajere al unității UPU 
din cadrul Spitalului Județean Bacău.   
 
Sursa de finanțare:  

prin redistribuirea sumelor 

prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 

Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 

01 / Grupa 51/TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 

UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
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g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 

 

11.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Modernizare stație centrală de 

sterilizare a Spitalului Județean de 

Urgență Sălaj, Zalău - 1.500  mii 

lei 

 

Autori: Florian NEAGA 

Grupul parlamentar PSD 

Spitalul Județean de Urgență Zalău – Sălaj, 
este cea mai mare unitate sanitara 
publică, spital de urgență de categoria a 
III-a, asigură asistența medicală 
pacienților din județul Sălaj. Are 782 de 
paturi în contract cu CJASS Sălaj și asigură 
asistență medicală ambulatorie de 
specialitate. Spitalul dispune de unitate 
centrală de sterilizare unică în țară la data 
punerii în folosință – 2006, dar care în 
acest moment funcționează la limita de 
avarie, aparatură fiind uzată, necesitând 
multiple reparații cu perturbarea 
funcționării activității spitalului, în special 
a secțiilor chirurgicale. În acest sens, 
propunem modernizarea stației centrale 
de sterilizare prin achiziționarea a 2 
sterilizatoare cu abur, cu generator 
propriu. 
 

Sursa de finanțare: fondul de 

rezervă aflat la dispoziția PM și - 

acțiuni generale ale MFP 

Amendament respins la vot. 
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angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei. 
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12.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

 

Dotarea secției ATI Spitalului 

Județean de Urgență Sălaj, Zalău -  

730 mii lei 

 

Autori: Florian NEAGA 

Grupul parlamentar PSD 

Spitalul Județean de Urgență Zalău – Sălaj, 
este cea mai mare unitate sanitara 
publică, spital de urgență de categoria a 
III-a, asigură asistența medicală 
pacienților din județul Sălaj. Are 782 de 
paturi în contract cu CJASS Sălaj și asigură 
asistență medicală ambulatorie de 
specialitate. Spitalul dispune de unitate 
centrală de sterilizare unică în țară la data 
punerii în folosință – 2006, dar care în 
acest moment funcționează la limita de 
avarie, aparatură fiind uzată, necesitând 
multiple reparații cu perturbarea 
funcționării activității spitalului, în special 
a secțiilor chirurgicale. În acest sens, 
propunem modernizarea stației centrale 
de sterilizare prin achiziționarea unor 
echipamente medicale moderne constând 
în 2 aparate hemodiafiltrare, 1 set 
videolaringoscop cu fibrobronhoscop, 2 
sisteme încălzire-răcire a pacienților. 
 

Sursa de finanțare: fondul de 

rezervă aflat la dispoziția PM și - 

acțiuni generale ale MFP 

Amendament respins la vot. 
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achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

13.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Extindere, modernizare și dotarea 

secție ATI din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Piatra Neamț 

- 20 000 mii lei 

Efectuarea acestei investiții este necesară 
pntru asigurarea asistenței medicale de 
specialitate în condiții de siguranță, în 
contextual pandemiei de SARS-COV 19. 
 
Sursa de finanţare: 

Amendament respins la vot. 
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(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

 

Autor: Remus Munteanu, deputat 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Se diminuează capitolul 5001 ”Cheltuieli-
buget stat”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, art 
04 ” Sprijinirea organizațiilor cetățenilor 
aparținând 

minorităților naționale altele 

decât cele care primesc subvenții 

de la bugetul de stat” buget 

Secretariatul General al 

Guvernului Anexa 3/13/02 cu 

suma de 20 000 mii lei. 
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c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

14.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Reorganizarea Băncii de Țesut 

Colentina în Banca Națională de 

Multițesut și Celule – unitate 

sanitară de strategie națională - 80 

mii lei 

  

Autori:  

Intotero Natalia-Elena deputat 

PSD  

Cîtea Vasile deputat PSD 

Florin Buicu Deputat PSD 

Suma propusă de 80 mii lei este necesară 
pentru reorganizarea băncii de țesut 
Colentina în Banca Naționala de 
multițesut și celule – unitate sanitară de 
strategie națională. 
 
Motivatia: Situaţia actuală şi informaţii 
despre entitatea responsabilă cu 
implementarea proiectului. 
 
Context: Consiliul Europei și Parlamentul 
european, conștienți de dezvoltarea 
activității de transplant tisular și celular, 
de importanța asigurării calității și 
securității grefoanelor, precum și de 

Amendament respins la vot. 
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angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

 

Grupul Parlamentar PSD 

valorile etice și morale ce sunt implicate, 
au adoptat următoarele Directive, ce 
constituie o obligație pentru toate Statele 
Membre ale Uniunii:  
     • Directiva 2004/23/CE privind 
stabilirea normelor de calitate și de 
securitate pentru donarea, obținerea, 
controlul, transformarea, conservarea și 
stocarea țesuturilor și celulelor umane 
destinate utilizării în scopuri terapeutice.  
    • Directiva 2006/17/CE pentru aplicarea 
Directivei 2004123/CE, privind exigențele 
tehnice, relativ la donarea, obținerea și 
controlul țesuturilor și ce/u/elor de 
origine umană utiliză te în scopuri 
terapeutice.  
     • Directiva 2006/86/CE pentru 
aplicarea Directivei 2004123/CE, privind 
exigențele tehnice relative la 
transformarea, conservarea și stocarea 
țesuturilor de origine umană utilizate în 
scopuri terapeutice.  
    • Directiva 2010/53/CE privind 
standardele de calitate și de securitate 
pentru organele umane destinate 
transplantului. 
        În România s-au întreprins eforturi 
pentru existența unui sistem coerent și 
funcțional de transplant, în vederea 
asigurării unor terapeutici indispensabile 
și moderne de transplant de organe, de 
țesuturi și de celule destinate pacienților 
aflați pe listele de așteptare, în condiții de 
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lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

securitate sanitară impecabile, alineate la 
Normele, Standardele și Directivele 
Europene în materie. Astfel, a fost 
realizată în mare parte transpunerea în 
legislația națională a Directivelor 
Europene. 
 În materie de Bănci de Țesuturi, 
prevederile Directivelor Europene se 
regăsesc transpuse în prevederile legale 
care reglementează activitatea de 
transplant în România. Aceste acte 
normative furnizează cadrul legal pentru 
donarea și transplantarea de organe și 
țesuturi umane de la donori vii și decedați, 
autorizând prelevarea de organe și 
țesuturi atât de la donori aflați în moarte 
cerebrală, de la donori decedați, fără 
activitate cardiacă cât și de la donori vii. 
Acordul informat este necesar atât pentru 
donarea de organe, cât și pentru cea de 
țesuturi. Donorul viu, cu anumite exceptii 
stipulate prin lege, trebuie să-și exprime 
acordul în scris în față Comisiei de Etica 
pentru Aprobarea Donairii de la Donatorul 
Viu. În contextul aderării României la 
Uniunea Europeană, Băncile de Țesuturi și 
Celule, cu scop terapeutic, sunt chemate 
să-și unifice eforturile pentru a mări 
asistentă reciprocă cu asemenea grefoane 
de origină umană.  
Existența unui sistem de transplant 
performant și securizat duce de asemenea 
la importante reduceri de cheltuieli 
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pentru economia națională de sănătate 
prin dezvoltarea în țară, în marea lor 
majoritate, a cazurilor medicale ce se 
îndreaptă actualmente spre clinici din 
străinătate.  
         Activitățile realizate sau posibile de 
Transplant tisular/celular în România.  
Categoriile de transplant de țesuturi și 
celule de origină umană care pot fi 
efectuate în țară sunt următoarele, cu 
indicațiile lor:  
Cu scop terapeutic:  
• transplant de celule stem 
hematopoietice medulare și periferice - 
Hemato-Oncologie  
• transplant de allogrefe epidermice - 
Chirurgia Arsurilor  
• transplant de os masiv, capete femorale, 
tendon și articulații,cartilagii - Ortopedie, 
Traumatologie  
• transplant de homogrefoane valvulare 
cardiace - Chirurgie cardiacă  
• transplant de homogrefe arteriale - 
Chirurgie vasculară  
• utilizare de homogrefe venoase - dializă 
renală  
• transplant de cornee - Oftalmologie  
• utilizare de membrană amniotică – 
Oftalmologie  
• celule reproductive - Planning familial 
 

Sursă de finantare: Fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului 
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15.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Extindere Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Sf. Apostol Andrei 

Galați - 500.000 mii de lei  

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Prin realizarea acestui obiectiv  se va 

construi o aripă nouă cu bloc, secție de 

anestezie și terapie intensivă, săli de 

naștere precum și pentru extinderea 

secțiilor actuale ale Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei 

Galați. 

Sursa de finanțare: Diminuarea 

cu 500.000 mii lei (credite de 

angajament) a sumelor atribuite 

Ministerului Finanțelor-Acțiuni 

Generale, anexa nr.3/65/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 

buget de stat”, Paragraf 50, Titlul 

V ”Fonduri de rezervă”, articolul 

01 ”Fond de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului” 

Amendament respins la vot. 
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achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

16.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei Galați 

- 9.000 mii de lei 

Achiziționarea acestui aparat performant 
de depistare a cancerului în faze incipiente 
este foarte necesară având în vedere 
incidența crescută a bolilor oncologice. Se 
va crea un centru integrat de diagnostic și 
tratare a cancerului la  Spitalul Clinic 

Amendament respins la vot. 
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(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

 

Autori: 

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei 
Galați. 
 

Sursa de finanțare: Legea 

bugetului de stat -2021 – anexa 

nr.3/26/02 Capitolul 5001 - 

”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 

01 ”Transferuri curente”, Alineat 

01 ”Transferuri către instituții 

publice”, 



 33 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

17.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Modernizare Spitalul Municipal 

Anton Cincu din Tecuci - 100.000 

mii de lei.  

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Prin realizarea acestui obiectiv  se va 
extinde blocul operator la două săli de 
chirurgie generală, o sală de chirurgie 
generală de urgență, o sală de ortopedie, 
o sală ORL și o secție ATI cu 14 paturi. 

Sursa de finanțare: Diminuarea 

cu 100.000 mii lei (credite de 

angajament) a sumelor atribuite 

Ministerului Finanțelor - Acțiuni 

Generale Ministerul Finanțelor-

Acțiuni Generale, anexa 

nr.3/65/02 Capitolul 5001 - 

”Cheltuieli - buget de stat”, 

Amendament respins la vot. 
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angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de 

rezervă”, articolul 01 ”Fond de 

rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului” 
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lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

18.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Reparații capitale Sanatoriul TBC 

Moroeni – Corp Central din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

Târgoviște, județul Dâmbovița - 

4.000 mii lei. 

 

Autor:  

Titus Corlațean senator PSD,  

Holban Georgeta-Carmen deputat 

PSD,  

Popa Radu Mihai deputat PSD,  

Ţachianu Marian deputat PSD,  

Vulpescu Ioan deputat PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Îmbunătățirea  infrastructurii sanitare. 
 

Sursa de finanțare: bugetul de 

stat, realocare din Fondul de 

Rezervă, Buget MFP- Acțiuni 

Generale, cod 50.01 – Anexa nr. 

3 / 65 / 01 

Amendament respins la vot. 
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(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 
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județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

19.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

La alin (5) de la art. 34 se introduce 

o nouă literă: 

 

Secția de Cardiologie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

Târgoviște, județul Dâmbovița - 

5.000 mii lei 

 

Autor:  

Titus Corlațean senator PSD,  

Holban Georgeta-Carmen deputat 

PSD, 

Popa Radu Mihai deputat PSD,  

Ţachianu Marian deputat PSD,  

Vulpescu Ioan deputat PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Sursa de finanțare: bugetul de 

stat, realocare din Fondul de 

Rezervă, Buget MFP - Acțiuni 

Generale, cod 50.01- Anexa nr. 3 

/ 65 / 01 

Amendament respins la vot. 
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articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 
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g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

20.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

Dispensar medical în Orașul 

Bolintin-Vale - 1800 mii lei 

 

Autor: 

Deputat PSD Marian Mina 

Deputat PSD Cristina Elena Dinu 

Senator PSD Robert Cazanciuc 

Grup Parlamentar PSD 

Investițiile în infrastructura spitalicească 
reprezintă un indicator de dezvoltare a 
unui stat prin efectul pe care îl au asupra 
creșterii calității serviciilor medicale. Se 
propune suplimentarea bugetului MDLPA, 
CNI, Programul Național de Construcții de 
Interes Public sau Social, Subprogramul 
”Unități sanitare”. 
Sursa de finanțare: 

Acțiuni generale ale MFP 

Amendament respins la vot. 
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pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

21.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 

Amendament respins la vot. 
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paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Oradea - 45.000 mii lei + 

TVA 

 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 
 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 
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a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

22.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

Spitalul Clinic Municipal dr. 

Gavril Curteanu Oradea - 30.000 

mii lei + TVA 

 

AUTORI:  

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 
prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

Amendament respins la vot. 
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„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 
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c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

23.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

Spitalul Clinic de boli infecțioase 

Oradea - 20.000 mii lei + TVA 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 
prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 

Amendament respins la vot. 
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angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 
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lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

24.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

Spitalul Clinic de Neurologie și 

Psihiatrie Oradea - 20.000 mii lei + 

TVA 

 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 
prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 

Amendament respins la vot. 
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(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 
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județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

25.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

Spitalul Clinic de Obstretică și 

Ginecologie Oradea - 20.000 mii 

lei + TVA 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 
prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 

Amendament respins la vot. 
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articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 
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g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

26.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie Oradea -  

20.000 mii lei + TVA  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 
prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 

Amendament respins la vot. 
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pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

27.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 

Amendament respins la vot. 
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paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

Spitalul Orășenesc Aleșd -  10.000 

mii lei + TVA 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 
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a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

28.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

Spitalul Municipal ”Episcop 

Nicolae Popovici” Beiuș - 10.000 

mii lei + TVA 

 

AUTORI:  

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 
prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

Amendament respins la vot. 
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„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 
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c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

29.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

Spitalul Municipal ”Episcop 

Nicolae Popovici” Beiuș - 10.000 

mii lei + TVA 

 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 
urgență, către spital este necesară pentru 
a fi luate toate măsurile obligatorii privind 
prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vieții pacienților și a 
personalului dar și a bunurilor aflate în 
dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 

Amendament respins la vot. 



 56 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 
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lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 

județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

30.  Art.34. - (1) În bugetul 

Ministerului Sănătății, în anexa 

nr.3/26/02 „Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 2021 

- 2024 

(sume alocate din bugetul de 

stat)", la capitolul 66.01 

„Sănătate”, este cuprinsă suma 

de 

suma de 2.180.000 mii lei, 

reprezentând credite de 

angajament, și suma de 

1.400.000 

mii lei, reprezentând credite 

bugetare, cu următoarele 

destinații: 

La alin (5) de la art. 34 se 

introduce o nouă literă: 

 

 

Spitalul Orășenesc Ștei, județul 

Bihor - 10.000 mii lei + TVA,  

 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim de 

urgență, către spital este necesară pentru a 

fi luate toate măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, pentru 

protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: 

Fondul de rezervă aflat la 

dispoziția primului ministru 

Amendament respins la vot. 
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(5) (5) În bugetul Ministerului 

Sănătății, la capitolul 66.01 

„Sănătate", titlul 51 

„Transferuri între unități ale 

administrației publice", 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital", 

sunt cuprinse și sume 

reprezentând atât credite de 

angajament, cât și credite 

bugetare, 

pentru lucrări de consolidări, 

modernizări, extinderi clădiri, 

reparații capitale, precum și 

achiziție de echipamente și 

aparatură medicală, astfel: 

a) la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău, județul Sălaj – 

7.000 mii lei; 

b) la Spitalul Municipal Dej, 

județul Cluj – 2.850 mii lei; 

c) la Spitalul Județean Satu 

Mare, județul Satu Mare – 

18.000 mii lei; 

d) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

județul Harghita – 12.200 mii 

lei; 

e) la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc, 

Centrul de Sănătate Vlăhița, 
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județul Harghita – 1.200 mii 

lei; 

f) la Spitalul Municipal 

Odorheiu Secuiesc, județul 

Harghita – 3.000 mii lei; 

g) la Spitalul Municipal 

Gheorgheni, județul Harghita – 

6.450 mii lei 

31.  Anexa 3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii/ Capitolul 5001/ 

Grupa51/ Articol 02/ 

Alineat 12/ Transferuri pentru 

finanţarea investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa 3/26/02/ 

Ministerului  Sănătății / Capitolul 

5001/Grupa51/ Articol 02/ Alineat 

12/Transferuri pentru finanțarea 

investițiilor la spitale cu suma de 

100.000 mii lei pentru lucrările de 

construire la Spitalele Regionale 

Clinice de Urgență din Cluj, 

Craiova și Iași. 

 

Autori: 

Ion Marcel Ciolacu – deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

 

 

Pentru aceste spitale există acceptul 

Comisiei Europene. În iulie 2020 s-a 

obținut acceptul Comisiei Europene și 

pentru Spitalul Regional de Urgenta 

Craiova. Pentru acest spital s-a semnat 

în aprilie 2020 contractul de finanțare 

cu Ministerul Dezvoltării. 

Spitalul Regional de Urgenta Iași are 

faza de proiect  aproape finalizată 

Proiectul va costa peste 500 milioane 

euro, suma fiind asigurată prin 

investiții guvernamentale și prin 

împrumuturi BEI. Pentru acest spital 

prin HG nr.290/mai 2019 au fost 

aprobați indicatori tehno-economici. 

Pentru Spitalul Regional de Urgență 

Cluj, Comisia Europeană a aprobat o 

investiție în valoare de 47 de milioane 

de euro din Fondul European de 

Dezvoltare Regională. Studiul de 

fezabilitate a fost aprobat in august 

2019. 

 

Amendament respins la vot. 
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Sursa de finanțare: Realocare din 

Fondul de Rezervă al Guvernului, 

Bugetul MFP- Acțiuni Generale, Cod 

50.01. 

 

32.  Anexa nr. 3/26/29 privind 

Bugetul Ministerului Sănătății, 

Cod obiectiv 1139 Institutul 

Regional de Oncologie 

Timișoara 

Pentru anul 2021, în Proiectul de 

buget sunt prevăzute credite de 

angajament și credite bugetare de 

1524 mii lei.  

Se majorează propunerea de buget 

cu privire la creditele de 

angajament și creditele bugetare 

pentru anul 2021 pentru Institutul 

Regional de Oncologie Timișoara 

cu suma de 10.000 mii lei. 

 

Autori:  

Alfred-Robert Simonis – deputat 

PSD 

Sorin Mihai Grindeanu – deputat 

PSD 

Eugen Dogariu – senator PSD 

Sebastian Răducanu – senator PSD 

Grupul parlamentar PSD 

 

Sumele sunt necesare pentru că în anul 
2021 studiile de fezabilitate vor fi 
actualizate, în urma licitației D.S.P. Timiș 
din anul 2020 pentru „Actualizarea 
expertizei tehnice, inclusiv studiul 
topografic și studiul geotehnic și de 
actualizare/elaborare studiu de 
fezabilitate” ceea ce creează condițiile 
pentru începerea construcției. 
 
Sursa de finanțare: realocare din bugetul 
Ministerului Sănătății 

 

Amendament respins la vot. 

33.   
 
Modernizarea și reabilitarea 
infrastructurii sanitare 

Anexa 3/26, Bugetul 

Ministerului Sănătății, 

Se propune suplimentarea 

creditelor de angajament cu suma 

de 980.000 mii lei și a creditelor 

bugetare cu 400.000 mii lei pentru 

realizarea a 200 de centre medicale 

comunitare și a 50 de centre de 

așistență medicală de specialitate 

Suplimentarea este necesară pentru 

realizarea Rețelei Naționale de Centre 

Medicale Comunitare și a Rețelei 

Naționale de centre de asistență 

medicală de specialitate astfel încât 

asistența medicală de specialitate să fie 

acordată în faza prespitalicească și 

Amendament respins la vot. 
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Cheltuieli de capital cod 

5000.70 

 

Autori: 

Ion Marcel Ciolacu – deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

astfel să se degreveze spitalele de o 

mare parte din efortul depus pentru 

asigurarea acestui tip de asistență. 

 

Sursa de finanțare: Recuperare 

arierate BS (21 miliarde lei conform 

Buletin Fiscal ANAF, Trim III 2020). 

34.  Anexa 3/26, Bugetul 

Ministerului Sănătății, 

Capitolul 51, Titlul VI - 

Transferuri către unități ale 

administrației publice (pentru 

finanțarea investițiilor în 

spitale) 

Se propune suplimentarea 

creditelor de angajament cu suma 

de 3.648.833 mii lei și a creditelor 

bugetare cu suma de 3.474 .339 

mii lei. 

 

Autori: 

Ion Marcel Ciolacu – deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

 

Suplimentare este necesară pentru 

urgentarea modernizării și dotării 

spitalelor. 

Sursa de finanțare: creșterea 

colectării, reducerea evaziunii fiscale 

cu impact în majorarea veniturilor 

bugetare. 

Sursa de finanțare: Recuperare arierate 

BS (21 miliarde lei conform Buletin 

Fiscal ANAF, Trim III 2020). 

Amendament respins la vot. 

35.  Ministerului Sănătăţii 

 Anexa  3/26/02/cap 

5001/grupa 51/art. 02/alin. 24 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

Se propune alocarea  sumei de 

1.000 mii lei pentru amenajarea, 

dotarea şi plata personalului în 

vederea înfiinţării unui 

Compartiment de Primiri 

Urgenţe în localitatea Podu 

Turcului, comuna Podu 

Turcului, judeţul Bacău. 

 

 

Autori:  

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Propunerea se bazează pe date socio-

gografice specifice zonei, ţine cont de 

nivelul morbidităţilor ce afectează 

populaţia şi incidenţa evenimentelor ce 

necesită îngrijiri medicale de urgenţă. 

Localitatea Podu Turcului este situată 

în Sud-Estul judeţului Bacău, în 

imediata apropiere a limitei cu judeţele 

Vaslui şi Vrancea, şi la mică distanţă de 

judeţul Galaţi. 13 localităţi din judeţul 

Bacău, dar şi alte 20 de localităţi din 

cele patru judeţe, cu o populaţie de 

circa 50.000 de locuitori, sunt legate de 

Podu Turcului prin drumuri naţionale şi 

Amendament respins la vot. 



 62 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grup parlamentar PSD  

judeţene modernizate, ceea ce permite 

un acces rapid în toate direcţiile. 

Îmbătrânirea accentuată a populaţiei, 

condiţiile de viaţă precare, lipsa unor 

programe eficiente de prevenţie şi a 

asistenţei medicale de calitate sunt 

factori care au determinat creşterea 

morbidităţii în zonă, implicit nevoia 

unor îngrijiri specifice medicinei de 

urgenţă. Circulaţia rutieră tot mai 

intensă din zonă şi dezvoltarea 

activităţilor economico-sociale au 

cauzat evenimente tragice, care au 

necesitat transportul victimelor la mari 

distanţe pentru acordarea îngrijirilor de 

urgenţă. 

 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

36.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  

cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 

24/ 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

Se propune alocarea  sumei de 

69.794,000 mii lei pentru lucrări 

de modernizare a Blocului 

operator al Spitalului Județean 

de Urgență Bacău, astfel: 

- amenajarea și dotarea a 10 săli de 

operație; 

- amenajarea și dotarea 

compartimentului de sterilizare; 

- asigurarea suportului tehnic 

necesar bunei funcționări a 

blocului operator si asigurarea 

Având în vedere contextul pandemic de 

infecții virale cu noul coronavirus și, 

mai ales, al situației epidemiologice 

internaționale, naționale, regionale și 

locale, devine imperios necesar 

realizarea unor demersuri de limitare a 

efectelor pandemiei prin creșterea 

capacității și îmbunățirea infrastructurii 

medicale locale.  

In acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

municipal Bacău, obiectiv aflat în 

Amendament respins la vot. 
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circuitelor funcționale, în 

conformitate cu prevederile legale; 

- asigurarea unui nivel de finisare 

care asigură condițiile de 

funcționare și asigurarea nivelului 

de asepsie optim; 

- asigurarea fluxurilor privind 

funcționarea secției și separarea 

circuitelor curate de cele murdare; 

- asigurarea unor sisteme adecvate 

de instalații pentru asigurarea 

clasei de curățenie, precum și 

asigurarea unor sisteme de 

protecție, avertizare și comunicare 

specifice; 

- asigurarea tuturor utilităților 

specifice: energie electrică 

(inclusiv sistemele de funcționare 

în caz de avarie) fluide medicale, 

apă și canalizare; 

- dotarea cu echipamente 

tehnologice necesare funcționării 

blocului operator (centrale de 

tratare a aerului, chiller, centrale 

termice, grupuri electrogene, UPS-

uri, compresoare, echipamente de 

avertizare incendiu, de desfumare 

etc); 

- dotarea cu echipamente medicale 

specifice sălilor de operații, a 

spațiilor conexe și a 

compartimentului de sterilizare; 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare susținerii 

actului medical de suport COVID-19. 

  

Acest demers are drept scop 

îmbunătățirea și modernizarea sălilor 

de operații, creșterea gradului de 

confort și a calității serviciilor de 

specialitate și îndeplinirea cerinșeklor 

legislației specific în vigoare în vederea 

funcționării în parametrii optimi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 
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- dotarea cu mobilier și 

echipamente nemedicale; 

Autori: 

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grup parlamentar PSD 

37.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  

cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 

24/ 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

Se propune alocarea  sumei de 

17.640,000 mii lei pentru dotarea 

Pavilionului Medical al fostului 

Spital Municipal Bacău, în 

condiții de complementaritate, și 

presupune realizarea: 

- 6 săli de operații (presiune 

controlată, lămpi scialitice, masă 

de operații, turn laparoscopic 

etc) – 11.720 mii lei. 

- dotarea celor 17 paturi ATI 

(pat, ventilator, monitor funcții 

vitale, defibrilator, EKG) – 

3.430,000 mii lei 

- dotări suplimentare secții 

relocate (ecografe, EKG, 

defibrilatoare, holtere de TA etc) 

– 2.450,000 mii lei 

 

Autori: 

Având în vedere contextul pandemic de 

infecții virale cu noul coronavirus și, 

mai ales, al situației epidemiologice 

internaționale, naționale, regionale și 

locale, devine imperios necesar 

realizarea unor demersuri de limitare a 

efectelor pandemiei prin creșterea 

capacității și îmbunățirea infrastructurii 

medicale locale.  

 

In acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare susținerii 

actului medical de suport COVID-19.  

Amendament respins la vot. 
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Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grup parlamentar PSD 

Pentru operaționalizarea pavilionului 

medical sunt necesare alocări 

suplimentare, în vederea 

complementarizării Spitalului Județean 

de Urgență și a clădirii Spitalului 

Municipal, prioritizarea amenajării 

unui spațiu adecvat la nivelul parter al 

clădirii fostului Spital Municipal prin 

care să se poată îndeplini actul medical 

specific unității de primiri urgențe pe 

perioada desfășurării proiectului de 

amenajere al unității UPU din cadrul 

Spitalului Județean Bacău.   

 

 

 

 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

 

38.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  

cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 

24/ 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

Se propune alocarea  sumei de 

64.923,365 mii lei pentru lucrări 

de proiectare si asistență 

tehnică, lucrari de construcții, 

instalații și echipamente aferente 

instalațiilor de execuție a 

lucrărilor de operaționalizare a 

etajelor 3, 2, 1, parter si subsol, 

ale clădirii Pavilionului Medical 

al fostului Spital Municipal 

Bacău 

Având în vedere contextul pandemic de 

infecții virale cu noul coronavirus și, 

mai ales, al situației epidemiologice 

internaționale, naționale, regionale și 

locale, devine imperios necesar 

realizarea unor demersuri de limitare a 

efectelor pandemiei prin creșterea 

capacității și îmbunățirea infrastructurii 

medicale locale.  

 

In acest sens, obiectivul de investiții 

Amendament respins la vot. 
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Autori: 

  

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grup parlamentar PSD  

reprezentând clădirea fostului Spital 

municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare susținerii 

actului medical de suport COVID-19.  

Pentru operaționalizarea pavilionului 

medical sunt necesare alocări 

suplimentare.  

 

Această sumă este necesară pentru 

lucrări de proiectare și execuție a 

lucrărilor de amenajare și 

operaționalizare a etajelor 3, 2, 1, parter 

și subsol ale clădirii fostului Spital 

Municipal, cu respectarea și adaptarea 

proiectului avizat de Școala Națională 

de Management Sanitar, în vederea 

complementarizării Spitalului Județean 

de Urgență și a clădirii Spitalului 

Municipal, prioritizarea amenajării 

unui spațiu adecvat la nivelul parter al 

clădirii fostului Spital Municipal prin 

care să se poată îndeplini actul medical 

specific unității de primiri urgențe pe 

perioada desfășurării proiectului de 

amenajere al unității UPU din cadrul 

Spitalului Județean Bacău.   
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Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

 

39.  Anexa 3/26/Cap 5001, gr 51, 

titlul 6, art 12/ Transferuri 

pentru finanțarea investițiilor la 

spitale 

Pentru comuna Teaca se  propune 

înființarea unui dispensar in 

localitatea Teaca, suma alocata 

acestui proiect fiind de 100 mii lei. 

 

 

 

Autori: 

Deputat Vasile Daniel Suciu 

Deputat Bogdan Gruia Ivan 

Senator Ioan Denes 

 

Grup parlamentar PSD  

Locuitorii comunei Teaca au dreptul la 

servicii medicale de calitate, in special 

in condițiile actuale datorate pandemiei 

provocate de virusului Sars-Cov2. Este 

necesară înființarea și dotarea unui 

dispensar medical în localitatea Teaca 

in vederea asigurării unor condiții 

optime pentru pacienți și medic. 

 

 

Sursa de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

Amendament respins la vot. 

40.  

Anexa 3/26/02/Cap. 5001 

/Grupa 51/Art. 2/Alin. 24 

Ministerul Sănătății 

Se propune suplimentarea cu  

1.500  mii lei a creditelor de 

angajament și cu 1.500 mii lei a 

creditelor bugetare prevăzute în 

Anexa 3/26/02/Cap. 5001 /Grupa 

51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul 

Sănătății, în vederea realizării 

“Modernizare stație centrală de 

sterilizare a Spitalului Județean 

de Urgență Sălaj, Zalău”  

 

Autori: Florian NEAGA 

Grupul parlamentar PSD 

Spitalul Județean de Urgență Zalău – 

Sălaj, este cea mai mare unitate sanitara 

publică, spital de urgență de categoria a 

III-a, asigură asistența medicală 

pacienților din județul Sălaj. Are 782 

de paturi în contract cu CJASS Sălaj și 

asigură asistență medicală ambulatorie 

de specialitate. Spitalul dispune de 

unitate centrală de sterilizare unică în 

țară la data punerii în folosință – 2006, 

dar care în acest moment funcționează 

la limita de avarie, aparatură fiind 

uzată, necesitând multiple reparații cu 
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perturbarea funcționării activității 

spitalului, în special a secțiilor 

chirurgicale. În acest sens, propunem 

modernizarea stației centrale de 

sterilizare prin achiziționarea a 2 

sterilizatoare cu abur, cu generator 

propriu. 

 

Sursa de finanțare: fondul de rezervă 

aflat la dispoziția PM și - acțiuni 

generale ale MFP 

41.  

Anexa 3/26/02/Cap. 5001 

/Grupa 51/Art. 2/Alin. 24 

Ministerul Sănătății 

Se propune suplimentarea cu  730 

mii lei a creditelor de angajament 

și cu 730 mii lei a creditelor 

bugetare prevăzute în Anexa 

3/26/02/Cap. 5001 /Grupa 51/Art. 

2/Alin. 24 Ministerul Sănătății, în 

vederea realizării “Dotarea secției 

ATI Spitalului Județean de 

Urgență Sălaj, Zalău” 

 

Autori: Florian NEAGA 

Grupul parlamentar PSD 

 

 

Spitalul Județean de Urgență Zalău – 

Sălaj, este cea mai mare unitate sanitara 

publică, spital de urgență de categoria a 

III-a, asigură asistența medicală 

pacienților din județul Sălaj. Are 782 

de paturi în contract cu CJASS Sălaj și 

asigură asistență medicală ambulatorie 

de specialitate. Spitalul dispune de 

unitate centrală de sterilizare unică în 

țară la data punerii în folosință – 2006, 

dar care în acest moment funcționează 

la limita de avarie, aparatură fiind 

uzată, necesitând multiple reparații cu 

perturbarea funcționării activității 

spitalului, în special a secțiilor 

chirurgicale. În acest sens, propunem 

modernizarea stației centrale de 

sterilizare prin achiziționarea unor 

echipamente medicale moderne 

constând în 2 aparate hemodiafiltrare, 1 

Amendament respins la vot. 



 69 

set videolaringoscop cu 

fibrobronhoscop, 2 sisteme încălzire-

răcire a pacienților. 

 

Sursa de finanțare: fondul de rezervă 

aflat la dispoziția PM și - acțiuni 

generale ale MFP 

 

42.  Anexa nr. 3/26 privind Bugetul 

Ministerului Sănătății, 

capitolul 5001-”Cheltuieli - 

buget de stat”, paragraf 51, 

titlul VI ”Transferuri între 

unități ale administrației 

publice”, articolul 02 

”Transferuri de capital”, 

alineat  11 ”Transferuri pentru 

reparatii capitale la spitale”  

 

Alocarea sumei de 20 000 mii lei, 

reprezentând credite bugetare 

pentru Extindere, modernizare și 

dotarea secție ATI din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

Piatra Neamț. 

 

Autor: Remus Munteanu, deputat 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

 

Efectuarea acestei investiții este 

necesară pntru asigurarea asistenței 

medicale de specialitate în condiții de 

siguranță, în contextual pandemiei de 

SARS-COV 19. 

 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează capitolul 5001 

”Cheltuieli-buget stat”, titlul 59 ”Alte 

cheltuieli”, art 04 ” Sprijinirea 

organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale altele decât cele 

care primesc subvenții de la bugetul de 

stat” buget Secretariatul General al 

Guvernului Anexa 3/13/02 cu suma de 

20 000 mii lei. 

Amendament respins la vot. 

43.  Anexa 3 / 26 / 29 – Ministerul 

Sănătății 

 

5000 TOTAL GENERAL  

Suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătății cu 

suma de 80 mii lei pentru 

reorganizarea Băncii de Țesut 

Colentina în Banca Națională 

de Multițesut și Celule – 

Suma propusă de 80 mii lei este 

necesară pentru reorganizarea băncii de 

țesut Colentina în Banca Naționala de 

multițesut și celule – unitate sanitară de 

strategie națională. 

 

Amendament respins la vot. 
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unitate sanitară de strategie 

națională. 

  
Autori:  

Intotero Natalia-Elena deputat 

PSD  

Cîtea Vasile deputat PSD 

Florin Buicu Deputat PSD 

 

Grupul Parlamentar PSD 

 

Motivatia: Situaţia actuală şi informaţii 

despre entitatea responsabilă cu 

implementarea proiectului. 

 

Context: Consiliul Europei și 

Parlamentul european, conștienți de 

dezvoltarea activității de transplant 

tisular și celular, de importanța 

asigurării calității și securității 

grefoanelor, precum și de valorile etice 

și morale ce sunt implicate, au adoptat 

următoarele Directive, ce constituie o 

obligație pentru toate Statele Membre 

ale Uniunii:  

     • Directiva 2004/23/CE privind 

stabilirea normelor de calitate și de 

securitate pentru donarea, obținerea, 

controlul, transformarea, conservarea 

și stocarea țesuturilor și celulelor 

umane destinate utilizării în scopuri 

terapeutice.  

    • Directiva 2006/17/CE pentru 

aplicarea Directivei 2004123/CE, 

privind exigențele tehnice, relativ la 

donarea, obținerea și controlul 

țesuturilor și ce/u/elor de origine 

umană utiliză te în scopuri terapeutice.  

     • Directiva 2006/86/CE pentru 

aplicarea Directivei 2004123/CE, 

privind exigențele tehnice relative la 

transformarea, conservarea și stocarea 
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țesuturilor de origine umană utilizate în 

scopuri terapeutice.  

    • Directiva 2010/53/CE privind 

standardele de calitate și de securitate 

pentru organele umane destinate 

transplantului. 

        În România s-au întreprins 

eforturi pentru existența unui sistem 

coerent și funcțional de transplant, în 

vederea asigurării unor terapeutici 

indispensabile și moderne de transplant 

de organe, de țesuturi și de celule 

destinate pacienților aflați pe listele de 

așteptare, în condiții de securitate 

sanitară impecabile, alineate la 

Normele, Standardele și Directivele 

Europene în materie. Astfel, a fost 

realizată în mare parte transpunerea în 

legislația națională a Directivelor 

Europene. 

 În materie de Bănci de Țesuturi, 

prevederile Directivelor Europene se 

regăsesc transpuse în prevederile legale 

care reglementează activitatea de 

transplant în România. Aceste acte 

normative furnizează cadrul legal 

pentru donarea și transplantarea de 

organe și țesuturi umane de la donori 

vii și decedați, autorizând prelevarea de 

organe și țesuturi atât de la donori aflați 

în moarte cerebrală, de la donori 

decedați, fără activitate cardiacă cât și 
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de la donori vii. Acordul informat este 

necesar atât pentru donarea de organe, 

cât și pentru cea de țesuturi. Donorul 

viu, cu anumite exceptii stipulate prin 

lege, trebuie să-și exprime acordul în 

scris în față Comisiei de Etica pentru 

Aprobarea Donairii de la Donatorul 

Viu. În contextul aderării României la 

Uniunea Europeană, Băncile de 

Țesuturi și Celule, cu scop terapeutic, 

sunt chemate să-și unifice eforturile 

pentru a mări asistentă reciprocă cu 

asemenea grefoane de origină umană.  

Existența unui sistem de transplant 

performant și securizat duce de 

asemenea la importante reduceri de 

cheltuieli pentru economia națională de 

sănătate prin dezvoltarea în țară, în 

marea lor majoritate, a cazurilor 

medicale ce se îndreaptă actualmente 

spre clinici din străinătate.  

         Activitățile realizate sau posibile 

de Transplant tisular/celular în 

România.  

Categoriile de transplant de țesuturi și 

celule de origină umană care pot fi 

efectuate în țară sunt următoarele, cu 

indicațiile lor:  

Cu scop terapeutic:  

• transplant de celule stem 

hematopoietice medulare și periferice - 

Hemato-Oncologie  
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• transplant de allogrefe epidermice - 

Chirurgia Arsurilor  

• transplant de os masiv, capete 

femorale, tendon și articulații,cartilagii 

- Ortopedie, Traumatologie  

• transplant de homogrefoane valvulare 

cardiace - Chirurgie cardiacă  

• transplant de homogrefe arteriale - 

Chirurgie vasculară  

• utilizare de homogrefe venoase - 

dializă renală  

• transplant de cornee - Oftalmologie  

• utilizare de membrană amniotică – 

Oftalmologie  

• celule reproductive - Planning 

familial 

 

Sursă de finantare: Fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului 

44.  Legea bugetului de stat -2021 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 22 ” 

Transferuri de la bugetul de stat 

catre bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale 

si echipamentelor de 

Alocarea sumei de 9.000 mii de lei 

pentru Furnizare echipament PET 

CT, inclusiv amenajare spațiu 

instalare și punere în funcțiune, la  

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei Galați 

 

Autori: 

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Achiziționarea acestui aparat 

performant de depistare a cancerului în 

faze incipiente este foarte necesară 

având în vedere incidența crescută a 

bolilor oncologice. Se va crea un centru 

integrat de diagnostic și tratare a 

cancerului la  Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați. 

 

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

Amendament respins la vot. 
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comunicații în urgență în 

sănătate” 

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice”,  

45.  Legea bugetului de stat -2021 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 ” 

Transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru 

finanțarea altor investiții in 

sănătate” 

Alocarea sumei de 15.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Clădire 

pentru relocare serviciu prosectură 

medicină legală la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați 

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Acest obiectiv este necesar a fi realizat 

deoarece, în momentul actual, acest 

serviciu funcționează într-un spațiu 

inadecvat în incinta  Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați. 

 

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice” 

Amendament respins la vot. 

46.  Legea bugetului de stat -2021 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 ” 

Transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru 

finanțarea altor investiții în 

sănătate” 

Alocarea sumei de 250.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Spital 

Municipal Galați. (credite de 

angajament 

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Acest obiectiv este necesar a se realiza 

având în vedere că în orașul Galați nu 

există o astfel de unitate spitalicească, 

locuitorii orașului apelând la serviciile  

Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Sf. Apostol Andrei Galați, ceea ce 

conduce la o supraaglomerare a 

acestuia. 

 

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

Amendament respins la vot. 
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”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice” 

(credite de angajament) 

 

47.  Legea bugetului de stat -2021 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 ” 

Transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru 

finanțarea altor investiții în 

sănătate” 

Alocarea sumei de 500.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Extindere 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei Galați. 

(credite de angajament) 

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Prin realizarea acestui obiectiv  se va 

construi o aripă nouă cu bloc, secție de 

anestezie și terapie intensivă, săli de 

naștere precum și pentru extinderea 

secțiilor actuale ale Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu 

500.000 mii lei (credite de angajament) 

a sumelor atribuite Ministerului 

Finanțelor-Acțiuni Generale, anexa 

nr.3/65/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli 

- buget de stat”, Paragraf 50, Titlul V 

”Fonduri de rezervă”, articolul 01 

”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului” 

Amendament respins la vot. 

48.  Legea bugetului de stat -2021 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 

”Transferuri de la bugetul de 

stat către bugetele locale pentru 

Alocarea sumei de 100.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție 

Modernizare Spitalul Municipal 

Anton Cincu din Tecuci. (credite 

de angajament). 

 

Deputat Sandu Viorica PSD 

Deputat Nechita Aurel PSD 

Prin realizarea acestui obiectiv  se va 

extinde blocul operator la două săli de 

chirurgie generală, o sală de chirurgie 

generală de urgență, o sală de 

ortopedie, o sală ORL și o secție ATI 

cu 14 paturi. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu 

100.000 mii lei (credite de angajament) 

a sumelor atribuite Ministerului 

Finanțelor - Acțiuni Generale 

Amendament respins la vot. 
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finanțarea altor investiții în 

sănătate” 

Deputat Mărgărit Marius Mitică 

PSD  

Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Ministerul Finanțelor-Acțiuni 

Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de 

rezervă”, articolul 01 ”Fond de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului” 

49.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se propune extindere pavilion 

spital prin construirea unui corp de 

clădire 2S+P+4E cu pasarelă de 

trecere între clădirea existentă și 

cea propusă la Spitalul Județean de 

Urgență Bistrița, suma alocată 

acestui obiectiv fiind de 4443 mii 

lei. 

 

 

 

Autori: 

Deputat Vasile Daniel Suciu 

Deputat Bogdan Gruia Ivan 

Senator Ioan Denes 

 

Grup Parlamentar PSD 

 

Locuitorii orașului Bistrița au dreptul la 

servicii medicale de calitate, in special 

in condițiile actuale datorate pandemiei 

provocate de virusului Sars-Cov2. Este 

necesară extinderea unui pavilion din 

spital prin construirea unui corp de 

clădire cu pasarela de trecere intre 

clădiri in vederea asigurării unor 

condiții optime pentru pacienți și 

medic. 

 

 

Sursa de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezerva a 

Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni 

generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitolul 50.01 

 

Amendament respins la vot. 

50.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se propune creșterea eficienței 

energetice a Secțiilor externe ale 

Spitalului Județean de Urgență 

Bistrița, situate pe str. Alba Iulia, 

nr.7, Bistrița, județul Bistrița-

Creșterea eficientei energetice pentru 

Spitalul Județean de Urgenta Bistrița 

este o necesitate în vederea desfășurării 

activității medicale 

Amendament respins la vot. 
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Năsăud", cod SMIS 117755, suma 

alocata acestui obiectiv fiind de 

6000 mii lei. 

 

 

 

Autori: 

Deputat Vasile Daniel Suciu 

Deputat Bogdan Gruia Ivan 

Senator Ioan Denes 

 

Grup Parlamentar PSD 

 

în siguranță și creșterii confortului 

pacienților. Totodată se asigură 

consumuri ale clădirii în condiții de 

eficiență energetică. 

 

 

 

Sursa de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezerva a 

Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni 

generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitolul 50.01 

 

51.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se propune creșterea eficienței 

energetice a Secțiilor externe ale 

Spitalului Județean de Urgență 

Bistrița, situate pe str. Ghinzii, 

nr.26, Bistrița, județul Bistrița-

Năsăud", cod SMIS 117754, suma 

alocata acestui obiectiv fiind de 

1500 mii lei. 

 

 

Autori: 

Deputat Vasile Daniel Suciu 

Deputat Bogdan Gruia Ivan 

Senator Ioan Denes 

 

Grup Parlamentar PSD 

Creșterea eficientei energetice pentru 

Spitalul Județean de Urgenta Bistrița 

este o necesitate în vederea desfășurării 

activității medicale 

în siguranță și creșterii confortului 

pacienților. Totodată se asigură 

consumuri ale clădirii în condiții de 

eficiență energetică. 

 

 

Sursa de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezerva a 

Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni 

Amendament respins la vot. 
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 generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitolul 50.01 

 

52.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se propune suma de 255 mii lei, -  

Relocare și demolare clădiri 

tehnice și administrative - 

Spitalului Județean de Urgență 

Bistrița. 

 

 

Autori: 

Deputat Vasile Daniel Suciu 

Deputat Bogdan Gruia Ivan 

Senator Ioan Denes 

 

Grup Parlamentar PSD 

 

Reprezintă̆ o investiție de interes local 

deosebit. Mai mult decât atât, 

infrastructura există, fiind necesară 

doar reabilitarea în vederea schimbării 

tehnice și administrative - Spitalului 

Județean de Urgență Bistrița. 

 

 

Sursa de finanțare: 

Realocarea din Fondul de rezervă a 

Guvernului, Buget MFP – acțiuni 

generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

Amendament respins la vot. 

53.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se propune suma de 500 mii lei, - 

Extindere și modernizare Secție 

Psihiatrie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Bistrița, 

județul Bistrița- Năsăud. 

 

Autori: 

Deputat Vasile Daniel Suciu 

Deputat Bogdan Gruia Ivan 

Senator Ioan Denes 

 

Grup Parlamentar PSD 

Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 

Secție Psihiatrie din  județul Bistrița- 

Năsăud, din nu corespund, în prezent, 

cerințelor unor servicii medicale de 

calitate, nici din punct de vedere al 

condițiilor oferite pacienților, și nici 

din punct de vedere al dotărilor.  

 

Sursa de finanțare: 

Realocarea din Fondul de rezervă a 

Guvernului, Buget MFP – acțiuni 

Amendament respins la vot. 
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generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

 

54.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se solicită suplimentarea sumei 

alocate bugetului Ministerului 

Sănătății,  cu suma de  7.394 mii 

lei pentru  Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Târgu Mureș, în 

vederea realizării obiectivului de 

investiții „Construire corp 

clădire vestiare personal”. 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

 

 

 

Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Târgu Mureș este cea mai mare unitate 

sanitară publică din Transilvania, 

având în prezent un număr de 1.089 

paturi de spitalizare continuă, din care 

939 paturi pentru adulți și 150 paturi 

pentru copii, precum și un număr de 

123 paturi pentru spitalizare de zi și 12 

paturi pentru însoțitori. Începând cu 

anul 2012,  în cadrul spitalului își 

desfășoară activitatea UPU – SMURD,  

într-o nouă locație la parterul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș 

și este cea mai modernă unitate de 

primiri urgențe din țară, fiind dotată 

cu aparatură și echipamente medicale 

de ultimă generație, care contribuie la 

efectuarea unui act medical de urgență 

de cea mai înaltă calitate. Prin 

includerea activităților specifice 

SMURD în structura și activitatea 

curentă a UPU din cadrul spitalului, 

acesta a primit un caracter specific și un 

plus de competență, contribuind la 

complexitatea actului medical de 

urgență desfășurat în cadrul spitalului. 

De aceea, se propune construirea unei 

clădiri pentru vestiare personal, având 

spații separate pe sexe, fiecare dotate 

Amendament respins la vot. 
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cu grupuri sanitare și dușuri, pentru 

aproximativ 2100 persoane, care își vor 

desfășura activitatea în 3 ture de lucru. 

De asemenea, în cadrul corpului de 

clădire, se propun și spații 

administrative și de depozitare, care, de 

asemenea, sunt insuficiente în prezent.  

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

55.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se solicită suplimentarea sumei 

alocate bugetului Ministerului 

Sănătății,  cu suma de 98.784 mii 

lei pentru  Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Târgu Mureș, în 

vederea realizării obiectivului de 

investiții „Construirea unui 

centru de arşi şi reorganizarea 

fluxurilor medicale ale spitalului 

pentru o mai bună poziţionare şi 

conectare a Departamentelor: 

Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru 

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Târgu Mureş”. 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

Finanţarea obiectivului de investiţii se 

va realiza din fonduri externe 

rambursabile, de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii, precum 

şi din alte surse legal constituite, în 

limita sumelor aprobate anual cu 

această destinaţie, conform 

programelor de investiţii publice 

aprobate potrivit legii. Obiectivul de 

investiţii se va proteja antiseismic în 

conformitate cu prevederile 

Normativului P 100 – 1/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

Amendament respins la vot. 
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deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

51/TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 

56.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se solicită suplimentarea sumei 

alocate bugetului Ministerului 

Sănătății,  cu suma de 16.457 mii 

lei pentru  Spitalul Clinic Județean 

Mureș, în vederea realizării 

obiectivului de investiții 

„Construirea unui corp/secție de 

Terapie Intensivă și utilarea 

acestuia în regim de urgență, care 

să deservească Clinicile de Boli 

Infecțioase și după pandemia de 

coronaviroză (COVID 19).   

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

Grup parlamentar PSD 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
funcționează ca spital categoria 2, de 
interes local, judeţean şi regional, oferind 
spitalizare continuă, spitalizare de zi şi 
investigaţii paraclinice în Ambulatoriu.  
Având în vedere contextul epidemiologic 
actual, precum și faptul că în momentul de 
față Secția Clinică Boli Infecțioase I, din 
cadrul Spitalului, situată în municipiul 
Târgu Mureș, strada Gh. Doja, nr.89, nu 
dispune de secție de Terapie Intensivă 
pentru pacienții gravi care necesită îngrijiri 
specifice, în prezent aceștia fiind 
transferați în cadrul altui corp de clădire 
(imobil strada Gh. Marinescu nr. 1) care 
deservește Clinicile Gastroenterologie, 
Chirurgie Generală, Cardiologie, Urologie, 
Psihiatrie, Pneumologie, Secția Clinică 
Urologie fiind singura din județ, unde 
există o aparatură specifică, care nu poate 
fi mutată în altă clădire, creează 
imposibilitatea de a tria pacienți Covid de 
pacienți nonCovid.  
Pe lângă pacienții specifici Covid, există și 
alte patologii infecțioase, care necesită 
asistență de specialitate, respectiv 
encefalite, meningoencefalite, HIV SIDA, 
TBC etc.  

Amendament respins la vot. 
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Deplasarea specialiștilor între cele 2 
structuri este dificilă, cu implicații multiple 
financiare, epidemiologice și de triaj 
corect.  
O altă situație este transportul pacienților 
din SMURD spre Secția Boli Infecțioase I, 
unde are loc consultul (în salvare), 
internarea și  transferul la Secția ATI, 
practic pacientul este transportat 10 km, 
la care se adaugă timpul de așteptare, 
pentru consult, toate acestea îngreunând 
activitatea medicală. 
În situația curentă problemele sunt 
agravate de numărul mare de pacienți, 
care nu pot fi izolați, tratați, consultați 
zilnic de medic specialist infecționist.  
În prezent toate Spitalele de Boli 
Infecțioase din centrele universitare, 
beneficiază de astfel de Secții. 
Există Studiu de fezabilitate realizat de CJ 
Mureș pentru noua clădire de 1362 mp, cu 
o capacitate de 33 paturi ATI, distribuite în 
19 saloane.  
Ținând cont de cele de mai sus prezentate, 
propunem construirea unui corp de 
Terapie Intensivă și utilarea acestuia în 
regim de urgență, care să deservească 
Clinicile de Boli Infecțioase și după 
pandemia de coronavirus (COVID 19).   

 

Sursa de finanțare:  

prin redistribuirea sumelor prevăzute la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
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Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 

Grupa 51/TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

57.   

Anexa nr. 3/ 26 / 28 privind 

Bugetul Ministerului Sănătății, 

capitolul 5000, grupa 51, 

TITLUL VI Transferuri intre 

unități ale administrației 

publice 

 

 

În proiectul de buget la grupa 

51 sunt prevăzute credite de 

angajament în suma de 5.367.950 

mii lei și credite bugetare de 

5.423.486 mii lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

angajament cu 4.000 mii lei și 

credite bugetare cu 4.000 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finalizării proiectului Reparații 

capitale Sanatoriul TBC Moroeni 

– Corp Central din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

Târgoviște, județul Dâmbovița. 

 

Autor:  

Titus Corlațean senator PSD,  

Holban Georgeta-Carmen deputat 

PSD,  

Popa Radu Mihai deputat PSD,  

Ţachianu Marian deputat PSD,  

Vulpescu Ioan deputat PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Îmbunătățirea  infrastructurii 

sanitare. 

 

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MFP- Acțiuni Generale, cod 

50.01 – Anexa nr. 3 / 65 / 01 

 

Amendament respins la vot. 

58.  Anexa nr. 3 / 26 / 28 privind 

Bugetul Ministerului Sănătății, 

capitolul 5000, grupa 51, 

În proiectul de buget la grupa 51 

sunt prevăzute credite de 

angajament în suma de 5.367.950 

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Amendament respins la vot. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
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TITLUL VI Transferuri intre 

unități ale administrației 

publice 

 

mii lei și credite bugetare de 

5.423.486 mii lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

angajament cu 5.000 mii lei și 

credite bugetare cu 5.000 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finanțării construcției extinderii 

și dotării cu aparatură 

(angiograf etc.) Secției 

Cardiologie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgoviște, 

județul Dâmbovița. 

 

Autor:  

Titus Corlațean senator PSD,  

Holban Georgeta-Carmen deputat 

PSD, 

Popa Radu Mihai deputat PSD,  

Ţachianu Marian deputat PSD,  

Vulpescu Ioan deputat PSD 

Grup Parlamentar PSD 

 

Buget MFP - Acțiuni Generale, cod 

50.01- Anexa nr. 3 / 65 / 01 

 

59.  Anexa 3/26 Ministerul 

Sănătății/ articolul 51.02 

„Transferuri de capital”, 

alineatul 51.02.12 ”Transferuri 

pentru finanțarea investițiilor la 

spitale” 

 

 

Se propune suplimentarea cu suma 

de 40.000 mii lei pentru lucrările 

de construire la Spitalul Regional 

Clinic de Urgență din Craiova. 

 

Autori:  

Ion Prioteasa, senator PSD 

Mihail Genoiu, senator PSD 

Alexandra Presură, deputat PSD 

În iulie 2020, pentru Spitalul Regional 

de Urgență Craiova, s-a obținut 

acceptul Comisiei Europene pentru 

finanțare din fonduri nerambursabile. 

Pentru acest spital s-a semnat în aprilie 

2020 contractul de finanțare cu 

Ministerul Dezvoltării. 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
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Iulian-Alexandru Badea, deputat 

PSD 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, 

deputat PSD 

Eliza Peța-Ștefănescu, deputat 

PSD 

Alina-Elena Tănăsescu, deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

 

 

Sursa de finanțare: Realocare din 

Fondul de rezervă al Guvernului, 

Bugetul MFP - acțiuni generale,  

50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

60.  Anexa nr. 3 / 26 / 29 Se propune alocarea de credite de 

angajament în cuantum de 10000 

mii lei pentru construcția a două 

centre medicale comunitare în 

județul Giurgiu 

 

Autor: 

Deputat PSD Marian Mina 

Deputat PSD Cristina Elena Dinu 

Senator PSD Robert Cazanciuc 

Grup Parlamentar PSD 

În contextul pandemiei de COVID-10, 

investițiile în infrastructura 

spitalicească sunt necesare pentru 

creșterea accesului la servicii medicale  

de calitate, furnizate cu celeritate.  

Sursă de finanțare: 

 Fondul de rezervă al Guvernului 

Amendament respins la vot. 

61.  Anexa 3/26/28 Se propune alocarea sumei de 

1800 mii lei  credite de 

angajament pentru reabilitare, 

extindere și modernizare 

Dispensar medical în Orașul 

Bolintin-Vale 

 

Autor: 

Deputat PSD Marian Mina 

Deputat PSD Cristina Elena Dinu 

Investițiile în infrastructura 

spitalicească reprezintă un indicator de 

dezvoltare a unui stat prin efectul pe 

care îl au asupra creșterii calității 

serviciilor medicale. Se propune 

suplimentarea bugetului MDLPA, 

CNI, Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau 

Social, Subprogramul ”Unități 

sanitare”. 

Amendament respins la vot. 
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Senator PSD Robert Cazanciuc 

Grup Parlamentar PSD 

Sursa de finanțare: 

Acțiuni generale ale MFP 

62.  Anexa 3/26/28 Se propune alocarea sumei de 

9000 mii lei  credite de 

angajament pentru reabilitare, 

extindere și modernizare 

Dispensar medical în Orașul 

Bolintin-Vale Extindere cu clădire 

spital, asigurare utilități și 

amenajare incintă 

 

Autor: 

Deputat PSD Marian Mina 

Deputat PSD Cristina Elena Dinu 

Senator PSD Robert Cazanciuc 

Grup Parlamentar PSD 

Infrastructura spitalicească reprezintă 

un indicator de dezvoltare a unui stat 

prin efectul pe care îl au asupra 

creșterii calității serviciilor medicale. 

Se propune suplimentarea bugetului 

MDLPA, CNI, Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau 

Social, Subprogramul ”Unități 

sanitare”. 

Sursa de finanțare: 

Acțiuni generale ale MFP 

Amendament respins la vot. 

63.  Anexa nr.3/26, bugetul 

Ministerului Sănătății 

Se propune suplimentarea cu suma 

de 2000 mii lei pentru - Finanțarea 

programului de sănătate 

TestămînMaramureș.ro 

 

Deputat PSD, 

Gabriel-Valer ZETEA 

Grup parlamentar PSD 

 

Din cauza faptului că nu toată lumea 

are posibilitățile materiale de a face test 

pentru depistarea infecției cu COVID-

19, dar pentru că sănătatea tuturor 

cetățenilor este o necesitate pe care 

statul român trebuie să o garanteze, este 

necesară finanțarea programului de 

testare a cetățenilor gratuit prin 

programul Testăm în Maramureș. 

 
Sursa de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

Amendament respins la vot. 
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64.  Anexa nr. 3 / 26 / 29 Alocare credite bugetare în 

cuantum de 240.000 mii lei pentru 

Construire Spital Municipal Sibiu, 

cu capacitate de 250 de paturi. 

 

Autor: 

Deputat PSD, Bogdan Gheorghe 

Trif 

Grup Parlamentar PSD 

 

Degrevarea activității SCJU Sibiu care 

este suprasolicitată de cazuri medicale.  

Dezvoltarea economică a municipiului 

și a viitoarei zone metropolitane 

necesită o mai mare atenție acordată 

sănătății populației de către autorități, 

pentru îmbunătățirea ofertei de servicii 

medicale din sectorul public, acordate 

cetățenilor.  

Construirea unui spital nou, în 

interiorul localității, pe terenul existent 

al primăriei, ar crește accesibilitatea 

populației la servicii medicale de 

calitate, reducând presiunea de pe 

spitalul județean și contribuind la 

creșterea confortului pacientului, 

inclusiv în cadrul acestuia, prin 

relocarea unor secții medicale cu 

activitate similară sau apropiată, 

oferind astfel și medicilor o 

perspectivă de stabilitate și evoluție în 

carieră. Costul investiției, de 

aproximativ 50 milioane de euro, 

poate fi eșalonat pe o perioadă 

multianuală de aproximativ 6 ani. 

Propunerea cuprinde amenajarea a 11 

secții de specialitate, cu un nr. de 250 

de paturi spitalizare continuă și 

ambulatoriu de specialitate integrat,  

Unitate Primiri Urgențe, Anestezie 

Terapie Intensivă, Radiologie și 

Imagistică Medicală.  

Amendament respins la vot. 
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Sursa de finanțare: 

 Realocare din bugetul Ministerului 

Finanțelor Publice - Acțiuni generale 

ale MFP 

65.  Anexa 3/26 

Ministerul Sănătății 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 49.280 mii lei + TVA 

pentru realizarea obiectivului:  

Construcție Secție Clinică Spital 

și Ambulator - Secţia de 

Recuperare, Medicină Fizică şi 

Balneologie Copii, Băile 1 Mai, 

judeţul Bihor  

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Având în vedere numărul mare de 

pacienți din toată țara care sunt 

internați în acest spital, dar și starea 

avansată de degradare a clădirii, se 

impune de urgență demararea 

construcției unei secții noi. 

Actuala clădire nu corespunde 

normelor sanitare, pe cale de 

consecință, ea nu poate obține 

autorizația de funcționare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul de 

rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 

66.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26  

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 45.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență 

Oradea, conform “Planurilor  de  

măsuri pentru ATI”  întocmite de 

către comisiile mixte DSP, IGSU, 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 
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ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.  

 

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

67.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 30.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic Municipal dr. Gavril 

Curteanu Oradea, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către comisiile 

mixte DSP, IGSU, ISCIR și 

ANMDMR de la nivelul județului 

Bihor.  

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 

68.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 20.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

Amendament respins la vot. 
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pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic de boli infecțioase Oradea, 

conform “Planurilor  de  măsuri 

pentru ATI”  întocmite de către 

comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

69.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 20.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic de Neurologie și Psihiatrie 

Oradea, conform “Planurilor  de  

măsuri pentru ATI”  întocmite de 

către comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 
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Grup Parlamentar PSD 

70.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 20.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic de Obstretică și 

Ginecologie Oradea, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către comisiile 

mixte DSP, IGSU, ISCIR și 

ANMDMR de la nivelul județului 

Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 

71.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 20.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic de Pneumoftiziologie 

Oradea, conform “Planurilor  de  

măsuri pentru ATI”  întocmite de 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

Amendament respins la vot. 
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către comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

72.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Orășenesc Aleșd, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către comisiile 

mixte DSP, IGSU, ISCIR și 

ANMDMR de la nivelul județului 

Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 

73.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

Amendament respins la vot. 
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pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Municipal ”Episcop Nicolae 

Popovici” Beiuș, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către comisiile 

mixte DSP, IGSU, ISCIR și 

ANMDMR de la nivelul județului 

Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

74.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Municipal ”Dr. Pop Mircea” 

Marghita, conform “Planurilor  de  

măsuri pentru ATI”  întocmite de 

către comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.  

 

AUTORI:  

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 
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Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

75.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul de 

Psihiatrie Nucet, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către comisiile 

mixte DSP, IGSU, ISCIR și 

ANMDMR de la nivelul județului 

Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 

76.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Municipal Salonta, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

Amendament respins la vot. 
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ATI”  întocmite de către comisiile 

mixte DSP, IGSU, ISCIR și 

ANMDMR de la nivelul județului 

Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

77.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Orășenesc Ștei, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către comisiile 

mixte DSP, IGSU, ISCIR și 

ANMDMR de la nivelul județului 

Bihor.  

 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, pentru protejarea 

vieții pacienților și a personalului dar 

și a bunurilor aflate în dotare. 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

Amendament respins la vot. 

78.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Anexa nr. 3/26 

AMENDAMENT: 

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 1.425.740 mii lei + 

TVA, pentru începerea în regim 

MOTIVAȚIA 

AMENDAMENTULUI: 

Incendiile produse în ultima perioadă 

în unitățile spitalicești din România s-

Amendament respins la vot. 
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de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la nivelul 

tuturor unităților spitalicești din 

România, conform “Planurilor  de  

măsuri pentru ATI”  întocmite de 

către comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR atât la nivel 

județean, cât și la nivelul 

municipiului București. 

AUTORI:  

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian 

Bodog - Senator PSD 

Grup Parlamentar PSD 

au soldat cu tragedii imense. Pierderi 

de vieți umane ireparabile, dar care 

puteau și trebuiau să fie evitate! 

Verificările efectuate la nivel de 

minister în spitalele din țară arată o 

imagine la limita catastrofei. Raportul 

corpului de control al ministerului 

Sănătății este în acest sens mai mult 

decât edificator cu privire la 

necesitatea și urgența acțiunilor pe 

care le solicităm. 

Având în vedere această situație, 

alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spitale este prioritară 

astfel încât să poată fi luate toate 

măsurile obligatorii privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, pentru 

protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare. 

Nicio altă cheltuială bugetară nu este 

mai importantă decât aceea destinată 

protejării vieții românilor.  

Suma pe care o propunem este la 

nivelul MINIM de la care Guvernul 

poate să acționeze! 

SURSA DE FINANȚARE: Fondul 

de rezervă aflat la dispoziția primului 

ministru 

79.  Anexa nr.3/26 – Bugetul 
Ministerului Sănătății 

 

Se suplimentează bugetul cu suma 

de 25.000 mii lei pentru construire 

Crearea de infrastructură sanitară. 

 

Sursă de finanțare: 

Amendament respins la vot. 
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spital, orașul Odobești, județul 

Vrancea. 

 

Autor: 

Halici Nicușor, deputat PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

80.  Anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 12 

”Transferuri pentru finantarea 

investitiilor la spitale” 

Alocarea sumei de 190 mii lei 

pentru realizarea obiectivului 

„Construire dispensar uman în 

satul Slobozia, comuna Boghicea, 

județul Neamț” 

 

Autori: 

 

Oana Gianina Bulai, deputat PSD 

Grupul parlamentar PSD 

 

Efectuarea acestei investiţii 

este necesara pentru tratarea 

eficientă si acordarea primului ajutor 

bolnavilor din această comunitate. 

Această investiție se află în curs de 

implementare.  

 

Sursa de finanțare: Se dimineauză de 

la Legea bugetului de stat -2021 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 - 

”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 

51, Titlul VI ”Transferuri între unități 

ale administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice”, 

suma de 190 mii lei 

Amendament respins la vot. 

81.  Ministerului Sănătăţii 

Anexa  3/26/02/cap 

5001/grupa 51/art. 02/alin. 24 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

Se propune alocarea  sumei de 

1.000 mii lei pentru amenajarea, 

dotarea şi plata personalului în 

vederea înfiinţării unui 

Compartiment de Primiri 

Urgenţe în localitatea Podu 

Turcului, comuna Podu 

Turcului, judeţul Bacău. 

 

 

Propunerea se bazează pe date socio-

gografice specifice zonei, ţine cont de 

nivelul morbidităţilor ce afectează 

populaţia şi incidenţa evenimentelor ce 

necesită îngrijiri medicale de urgenţă. 

Localitatea Podu Turcului este situată 

în Sud-Estul judeţului Bacău, în 

imediata apropiere a limitei cu judeţele 

Vaslui şi Vrancea, şi la mică distanţă de 

judeţul Galaţi. 13 localităţi din judeţul 

Amendament respins la vot. 
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Autori: 

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grupurile parlamentare PSD din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

Bacău, dar şi alte 20 de localităţi din 

cele patru judeţe, cu o populaţie de 

circa 50.000 de locuitori, sunt legate de 

Podu Turcului prin drumuri naţionale şi 

judeţene modernizate, ceea ce permite 

un acces rapid în toate direcţiile. 

Îmbătrânirea accentuată a populaţiei, 

condiţiile de viaţă precare, lipsa unor 

programe eficiente de prevenţie şi a 

asistenţei medicale de calitate sunt 

factori care au determinat creşterea 

morbidităţii în zonă, implicit nevoia 

unor îngrijiri specifice medicinei de 

urgenţă. Circulaţia rutieră tot mai 

intensă din zonă şi dezvoltarea 

activităţilor economico-sociale au 

cauzat evenimente tragice, care au 

necesitat transportul victimelor la mari 

distanţe pentru acordarea îngrijirilor de 

urgenţă. 

 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

82.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  

cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 

24/ 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

Se propune alocarea  sumei de 

69.794,000 mii lei pentru lucrări 

de modernizare a Blocului 

operator al Spitalului Județean 

de Urgență Bacău, astfel: 

- amenajarea și dotarea a 10 săli de 

operație; 

Având în vedere contextul pandemic de 

infecții virale cu noul coronavirus și, 

mai ales, al situației epidemiologice 

internaționale, naționale, regionale și 

locale, devine imperios necesar 

realizarea unor demersuri de limitare a 

efectelor pandemiei prin creșterea 

capacității și îmbunățirea infrastructurii 

Amendament respins la vot. 
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- amenajarea și dotarea 

compartimentului de sterilizare; 

- asigurarea suportului tehnic 

necesar bunei funcționări a 

blocului operator și asigurarea 

circuitelor funcționale, în 

conformitate cu prevederile legale; 

- asigurarea unui nivel de finisare 

care asigură condițiile de 

funcționare și asigurarea nivelului 

de asepsie optim; 

- asigurarea fluxurilor privind 

funcționarea secției și separarea 

circuitelor curate de cele murdare; 

- asigurarea unor sisteme adecvate 

de instalații pentru asigurarea 

clasei de curățenie, precum și 

asigurarea unor sisteme de 

protecție, avertizare și comunicare 

specifice; 

- asigurarea tuturor utilităților 

specifice: energie electrică 

(inclusiv sistemele de funcționare 

în caz de avarie) fluide medicale, 

apă și canalizare; 

- dotarea cu echipamente 

tehnologice necesare funcționării 

blocului operator (centrale de 

tratare a aerului, chiller, centrale 

termice, grupuri electrogene, UPS-

uri, compresoare, echipamente de 

medicale locale.  

În acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

Municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare susținerii 

actului medical de suport COVID-19. 

 

Acest demers are drept scop 

îmbunătățirea și modernizarea sălilor 

de operații, creșterea gradului de 

confort și a calității serviciilor de 

specialitate și îndeplinirea cerințelor 

legislației specific în vigoare în vederea 

funcționării în parametrii optimi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 
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avertizare incendiu, de desfumare 

etc); 

- dotarea cu echipamente medicale 

specifice sălilor de operații, a 

spațiilor conexe și a 

compartimentului de sterilizare; 

- dotarea cu mobilier și 

echipamente nemedicale; 

Autori: 

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grupurile parlamentare PSD din 

Camera Deputaţilor şi Senat 

83.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  

cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 

24/ 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

Se propune alocarea  sumei de 

17.640,000 mii lei pentru dotarea 

Pavilionului Medical al fostului 

Spital Municipal Bacău, în 

condiții de complementaritate, și 

presupune realizarea: 

- 6 săli de operații (presiune 

controlată, lămpi scialitice, masă 

de operații, turn laparoscopic 

etc) – 11.720 mii lei. 

- dotarea celor 17 paturi ATI 

(pat, ventilator, monitor funcții 

Având în vedere contextul pandemic de 

infecții virale cu noul coronavirus și, 

mai ales, al situației epidemiologice 

internaționale, naționale, regionale și 

locale, devine imperios necesar 

realizarea unor demersuri de limitare a 

efectelor pandemiei prin creșterea 

capacității și îmbunățirea infrastructurii 

medicale locale.  

 

În acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

Amendament respins la vot. 
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vitale, defibrilator, EKG) – 

3.430,000 mii lei 

- dotări suplimentare secții 

relocate (ecografe, EKG, 

defibrilatoare, holtere de TA etc) 

– 2.450,000 mii lei 

 

 

 

 

Autori: 

 

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grupurile parlamentare PSD din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

Municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare susținerii 

actului medical de suport COVID-19.  

Pentru operaționalizarea pavilionului 

medical sunt necesare alocări 

suplimentare, în vederea 

complementarizării Spitalului Județean 

de Urgență și a clădirii Spitalului 

Municipal, prioritizarea amenajării 

unui spațiu adecvat la nivelul parter al 

clădirii fostului Spital Municipal prin 

care să se poată îndeplini actul medical 

specific unității de primiri urgențe pe 

perioada desfășurării proiectului de 

amenajere al unității UPU din cadrul 

Spitalului Județean Bacău.   

 

 

 

 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

 

84.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  

Se propune alocarea  sumei de 

64.923,365 mii lei pentru lucrări 

de proiectare si asistență 

Având în vedere contextul pandemic de 

infecții virale cu noul coronavirus și, 

mai ales, al situației epidemiologice 

Amendament respins la vot. 
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cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 

24/ 

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale 

 

tehnică, lucrări de construcții, 

instalații și echipamente aferente 

instalațiilor de execuție a 

lucrărilor de operaționalizare a 

etajelor 3, 2, 1, parter și subsol, 

ale clădirii Pavilionului Medical 

al fostului Spital Municipal 

Bacău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori: 

 

Deputați PSD: 

Costel Neculai Dunava 

Ionel Floroiu 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

Ana-Maria Cătăuță 

 

Senatori PSD: 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 

Bianca-Mihaela Purcărin 

Grupurile parlamentare PSD din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

internaționale, naționale, regionale și 

locale, devine imperios necesar 

realizarea unor demersuri de limitare a 

efectelor pandemiei prin creșterea 

capacității și îmbunățirea infrastructurii 

medicale locale.  

 

În acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare susținerii 

actului medical de suport COVID-19.  

Pentru operaționalizarea pavilionului 

medical sunt necesare alocări 

suplimentare.  

 

Această sumă este necesară pentru 

lucrări de proiectare și execuție a 

lucrărilor de amenajare și 

operaționalizare a etajelor 3, 2, 1, parter 

și subsol ale clădirii fostului Spital 

Municipal, cu respectarea și adaptarea 

proiectului avizat de Școala Națională 

de Management Sanitar, în vederea 

complementarizării Spitalului Județean 

de Urgență și a clădirii Spitalului 

Municipal, prioritizarea amenajării 
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unui spațiu adecvat la nivelul parter al 

clădirii fostului Spital Municipal prin 

care să se poată îndeplini actul medical 

specific unității de primiri urgențe pe 

perioada desfășurării proiectului de 

amenajere al unității UPU din cadrul 

Spitalului Județean Bacău.   

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

85.  Anexa 3/26 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează suma prevăzută 

în anexa 3/26 pentru Ministerul 

Sănătății, cu 9.700 mii lei. 

 

Autor: 

Vasile Dîncu  

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   

Grup parlamentar PSD 

 

Construire Centru Smurd în localitatea 

Beliș, com. Beliș, jud. Cluj. 800 mp ( 

există SF). Valoare estimată 2.000.000 

Eur, aprox 9.700.000 lei  

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

Amendament respins la vot. 

86.  Anexa 3/26 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează suma prevăzută 

în anexa 3/26 pentru Ministerul 

Sănătății, cu 2.660 mii lei. 

 

Autor: 

Vasile Dîncu  

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   

Grup parlamentar PSD 

 

Dispensar uman  in loc. Gadalin. CNI 

22.07.2020. SF actualizat. Com. Jucu, 

jud. Cluj. Valoare estimată: 2.659.912 

lei  

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

Amendament respins la vot. 

87.  Anexa 3/26 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează suma prevăzută 

în anexa 3/26 pentru Ministerul 

Sănătății, cu 2.660 mii lei. 

 

Dispensar uman  in loc. Gadalin. CNI 

22.07.2020. SF actualizat. Com. Jucu, 

jud. Cluj. Valoare estimată: 2.659.912 

lei  

Amendament respins la vot. 
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Autor: 

Vasile Dîncu  

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   

Grup parlamentar PSD 

 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

88.  Anexa 3/26 Ministerul 

Sănătății 

Se suplimentează suma prevăzută 

în anexa 3/26 pentru Ministerul 

Sănătății, cu 6.433 mii lei. 

 

Autor: 

Vasile Dîncu  

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   

Grup parlamentar PSD 

Centrul medical Chinteni. Com. 

Chinteni, jud. Cluj. Valoare estimată 

6.433.000,00+TVA lei 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

Amendament respins la vot. 

89.  Legea bugetului de stat -2021 

– anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 22 ” 

Transferuri de la bugetul de 

stat către bugetele locale 

pentru finanțarea aparaturii 

medicale si echipamentelor de 

comunicații în urgență în 

sănătate” 

Alocarea sumei de 9.000 mii de lei 

pentru Furnizare echipament PET 

CT, inclusiv amenajare spațiu 

instalare și punere în funcțiune, la  

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei Galați 

 

Autori: 

 

Senator Humelnicu Marius 

Senator Laura Georgescu 

 

Grupul Parlamentar PSD 

Achiziționarea acestui aparat 

performant de depistare a cancerului în 

faze incipiente este foarte necesară 

având în vedere incidența crescută a 

bolilor oncologice. Se va crea un centru 

integrat de diagnostic și tratare a 

cancerului la  Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați 

 

Sursa de finanțare: Legea 

bugetului de stat -2021 – anexa 

nr.3/26/02 Capitolul 5001 - 

”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 

01 ”Transferuri curente”, Alineat 

Amendament respins la vot. 
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01 ”Transferuri către instituții 

publice”,  
90.  Legea bugetului de stat -2021 

– anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 ” 

Transferuri de la bugetul de 

stat către bugetele locale 

pentru finanțarea altor 

investiții in sănătate” 

Alocarea sumei de 15.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Clădire 

pentru relocare serviciu prosectură 

medicină legală la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați 

 

Autori: 

Senator Humelnicu Marius 

Senator Laura Georgescu 

 

Grupul Parlamentar PSD 

Acest obiectiv este necesar a fi realizat 

deoarece, în momentul actual, acest 

serviciu funcționează într-un spațiu 

inadecvat în incinta  Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați 

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice” 

Amendament respins la vot. 

91.  Legea bugetului de stat -2021 

– anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 ” 

Transferuri de la bugetul de 

stat către bugetele locale 

pentru finanțarea altor 

investiții în sănătate” 

Alocarea sumei de 250.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Spital 

Municipal Galați. (credite de 

angajament 

 

Autori: 

 

Senator Humelnicu Marius 

Senator Laura Georgescu 

 

Grupul Parlamentar PSD 

Acest obiectiv este necesar a se realiza 

având în vedere că în orașul Galați nu 

există o astfel de unitate spitalicească, 

locuitorii orașului apelând la serviciile  

Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Sf. Apostol Andrei Galați, ceea ce 

conduce la o supraaglomerare a 

acestuia. 

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

Amendament respins la vot. 
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”Transferuri către instituții publice” 

(credite de angajament) 

92.  Legea bugetului de stat -2021 

– anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 ” 

Transferuri de la bugetul de 

stat către bugetele locale 

pentru finanțarea altor 

investiții în sănătate” 

Alocarea sumei de 500.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Extindere 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei Galați. 

(credite de angajament) 

 

Autori: 

 

Senator Humelnicu Marius 

Senator Laura Georgescu 

 

Grupul Parlamentar PSD 

Prin realizarea acestui obiectiv  se va 

construi o aripă nouă cu bloc, secție de 

anestezie și terapie intensivă, săli de 

naștere precum și pentru extinderea 

secțiilor actuale ale Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu 

500.000 mii lei (credite de angajament) 

a sumelor atribuite Ministerului 

Finanțelor-Acțiuni Generale, anexa 

nr.3/65/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli 

- buget de stat”, Paragraf 50, Titlul V 

”Fonduri de rezervă”, articolul 01 

”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului” 

Amendament respins la vot. 

93.  Legea bugetului de stat -2021 

– anexa nr.3/26/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de 

stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 24 

”Transferuri de la bugetul de 

stat către bugetele locale 

pentru finanțarea altor 

investiții în sănătate” 

Alocarea sumei de 100.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție 

Modernizare Spitalul Municipal 

Anton Cincu din Tecuci. (credite 

de angajament) 

 

Autori: 

 

Senator Humelnicu Marius 

Senator Laura Georgescu 

 

Grupul Parlamentar PSD 

Prin realizarea acestui obiectiv  se va 

extinde blocul operator la două săli de 

chirurgie generală, o sală de chirurgie 

generală de urgență, o sală de 

ortopedie, o sală ORL și o secție ATI 

cu 14 paturi. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu 

100.000 mii lei (credite de angajament) 

a sumelor atribuite Ministerului 

Finanțelor - Acțiuni Generale 

Ministerul Finanțelor-Acțiuni 

Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 

5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de 

Amendament respins la vot. 
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rezervă”, articolul 01 ”Fond de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului” 

94.  Anexa nr. 3/ 26 / 28 privind 

Bugetul Ministerului 

Sănătății, capitolul 5000, 

grupa 51, TITLUL VI 

Transferuri între unități ale 

administrației publice 

 

În proiectul de buget la grupa 51 

sunt prevăzute credite de 

angajament în suma de 

5.367.950 mii lei și credite 

bugetare de 5.423.486 mii lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

angajament cu 4.000 mii lei și 

credite bugetare cu 4.000 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finalizării proiectului Reparații 

capitale Sanatoriul TBC 

Moroeni – Corp Central din 

cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște, județul 

Dâmbovița. 

 

Autor: Titus Corlațean senator 

PSD,  

 

Holban Georgeta-Carmen 

deputat PSD,  

 

Popa Radu Mihai deputat PSD,  

 

Ţachianu Marian deputat PSD,  

 

Vulpescu Ioan deputat PSD 

 

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MFP - Acțiuni Generale, cod 

50.01 - Anexanr. 3 / 65 / 01 

 

Amendament respins la vot. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
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95.  Anexa nr. 3 / 26 / 28 privind 

Bugetul Ministerului 

Sănătății, capitolul 5000, 

grupa 51, TITLUL VI 

Transferuri între unități ale 

administrației publice 

 

În proiectul de buget la grupa 

51 sunt prevăzute credite de 

angajament în suma de 

5.367.950 mii lei și credite 

bugetare de 5.423.486 mii lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

angajament cu 5.000 mii lei și 

credite bugetare cu 5.000 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finanțării construcției extinderii 

și dotării cu aparatură 

(angiograf etc.) Secției 

Cardiologie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

Târgoviște, județul Dâmbovița. 

 

Autor: Titus Corlațean senator 

PSD,  

 

Holban Georgeta-Carmen 

deputat PSD, 

 

Popa Radu Mihai deputat PSD,  

 

Ţachianu Marian deputat PSD,  

 

Vulpescu Ioan deputat PSD 

 

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MFP - Acțiuni Generale, cod 

50.01- Anexanr. 3 / 65 / 01 

 

Amendament respins la vot. 

96.  Ministerul Sănătății 
Anexa 3 
Capitol 6601 

Se suplimentează cu suma de 

30.000 mii lei fondurile alocate 

pentru obiectivul de investiții 

Motivația amendamentului: 
Regiunea Moldovei are nevoie de 
investiții masive în domeniul sanitar. Un 

Amendament respins la vot. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
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Grupă 58 

Articol 01 

Construire Spital Regional de 

Urgență Iași, cod SMIS 133903 

 

Autor: 
Senator Maricel POPA 

Grup parlamentar PSD 

obiectiv major pentru întreaga regiune îl 
reprezintă Spitalul Regional de Urgență, 
proiect pentru care s-a semnat deja 
contractul de finanțare europeană. Este 
nevoie ca acest proiect să fie pus în 
practică în cel mai scurt timp posibil, mai 
ales că pandemia din ultimul an ne-a 
demonstrat tuturor că o țară nepregătită 
din punct de vedere medical își pune 
propriii cetățeni în pericol.  
Sursa de finanțare: 

diminuarea fondului de rezervă aflat 

la dispoziția Guvernului (Anexa 2 

capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art 

01) cu suma de 30.000 mii lei 

97.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 
Se solicită suplimentarea sumei 

alocate bugetului Ministerului 

Sănătății,  cu suma de  7.394 mii 

lei pentru  Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Târgu Mureș, în 

vederea realizării obiectivului de 

investiții „Construire corp 

clădire vestiare personal”. 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

 

 

 

Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Târgu Mureș este cea mai mare unitate 

sanitară publică din Transilvania, 

având în prezent un număr de 1.089 

paturi de spitalizare continuă, din care 

939 paturi pentru adulți și 150 paturi 

pentru copii, precum și un număr de 

123 paturi pentru spitalizare de zi și 12 

paturi pentru însoțitori. Începând cu 

anul 2012,  în cadrul spitalului își 

desfășoară activitatea UPU – SMURD,  

într-o nouă locație la parterul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș 

și este cea mai modernă unitate de 

primiri urgențe din țară, fiind dotată 

cu aparatură și echipamente medicale 

de ultimă generație, care contribuie la 

Amendament respins la vot. 
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efectuarea unui act medical de urgență 

de cea mai înaltă calitate. Prin 

includerea activităților specifice 

SMURD în structura și activitatea 

curentă a UPU din cadrul spitalului, 

acesta a primit un caracter specific și un 

plus de competență, contribuind la 

complexitatea actului medical de 

urgență desfășurat în cadrul spitalului. 

De aceea, se propune construirea unei 

clădiri pentru vestiare personal, având 

spații separate pe sexe, fiecare dotate 

cu grupuri sanitare și dușuri, pentru 

aproximativ 2100 persoane, care își vor 

desfășura activitatea în 3 ture de lucru. 

De asemenea, în cadrul corpului de 

clădire, se propun și spații 

administrative și de depozitare, care, de 

asemenea, sunt insuficiente în prezent.  

Sursa de finanțare: prin 

redistribuirea sumelor prevăzute 

la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației / 

Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
98.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se solicită suplimentarea sumei 

alocate bugetului Ministerului 

Sănătății,  cu suma de 98.784 mii 

Finanţarea obiectivului de investiţii se 

va realiza din fonduri externe 

rambursabile, de la bugetul de stat, prin 

Amendament respins la vot. 
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lei pentru  Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Târgu Mureș, în 

vederea realizării obiectivului de 

investiții „Construirea unui 

centru de arşi şi reorganizarea 

fluxurilor medicale ale spitalului 

pentru o mai bună poziţionare şi 

conectare a Departamentelor: 

Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru 

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Târgu Mureş”. 

 

Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

 

bugetul Ministerului Sănătăţii, precum 

şi din alte surse legal constituite, în 

limita sumelor aprobate anual cu 

această destinaţie, conform 

programelor de investiţii publice 

aprobate potrivit legii. Obiectivul de 

investiţii se va proteja antiseismic în 

conformitate cu prevederile 

Normativului P 100 – 1/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 

51/TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

99.  Anexa nr. 03/26/01 Ministerul 

Sănătății 

Se solicită suplimentarea sumei 

alocate bugetului Ministerului 

Sănătății,  cu suma de 16.457 mii 

lei pentru  Spitalul Clinic Județean 

Mureș, în vederea realizării 

obiectivului de investiții 

„Construirea unui corp/secție de 

Terapie Intensivă și utilarea 

acestuia în regim de urgență, care 

să deservească Clinicile de Boli 

Infecțioase și după pandemia de 

coronaviroză (COVID 19).   

 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
funcționează ca spital categoria 2, de 
interes local, judeţean şi regional, oferind 
spitalizare continuă, spitalizare de zi şi 
investigaţii paraclinice în Ambulatoriu.  
Având în vedere contextul epidemiologic 
actual, precum și faptul că în momentul de 
față Secția Clinică Boli Infecțioase I, din 
cadrul Spitalului, situată în municipiul 
Târgu Mureș, strada Gh. Doja, nr.89, nu 
dispune de secție de Terapie Intensivă 
pentru pacienții gravi care necesită îngrijiri 
specifice, în prezent aceștia fiind 
transferați în cadrul altui corp de clădire 
(imobil strada Gh. Marinescu nr. 1) care 

Amendament respins la vot. 
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Autori – deputat PSD Dumitrița 

Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

senator PSD Leonard Azamfirei 

 

deservește Clinicile Gastroenterologie, 
Chirurgie Generală, Cardiologie, Urologie, 
Psihiatrie, Pneumologie, Secția Clinică 
Urologie fiind singura din județ, unde 
există o aparatură specifică, care nu poate 
fi mutată în altă clădire, creează 
imposibilitatea de a tria pacienți Covid de 
pacienți nonCovid.  
Pe lângă pacienții specifici Covid, există și 
alte patologii infecțioase, care necesită 
asistență de specialitate, respectiv 
encefalite, meningoencefalite, HIV SIDA, 
TBC etc.  
Deplasarea specialiștilor între cele 2 
structuri este dificilă, cu implicații multiple 
financiare, epidemiologice și de triaj 
corect.  
O altă situație este transportul pacienților 
din SMURD spre Secția Boli Infecțioase I, 
unde are loc consultul (în salvare), 
internarea și  transferul la Secția ATI, 
practic pacientul este transportat 10 km, 
la care se adaugă timpul de așteptare, 
pentru consult, toate acestea îngreunând 
activitatea medicală. 
În situația curentă problemele sunt 
agravate de numărul mare de pacienți, 
care nu pot fi izolați, tratați, consultați 
zilnic de medic specialist infecționist.  
În prezent toate Spitalele de Boli 
Infecțioase din centrele universitare, 
beneficiază de astfel de Secții. 
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Există Studiu de fezabilitate realizat de CJ 
Mureș pentru noua clădire de 1362 mp, cu 
o capacitate de 33 paturi ATI, distribuite în 
19 saloane.  
Ținând cont de cele de mai sus prezentate, 
propunem construirea unui corp de 
Terapie Intensivă și utilarea acestuia în 
regim de urgență, care să deservească 
Clinicile de Boli Infecțioase și după 
pandemia de coronavirus (COVID 19).   

 

Sursa de finanțare:  

prin redistribuirea sumelor prevăzute la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 

Grupa 51/TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE UNITATILE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

100.  Anexa 3/26 

MinisterulSănătății/ articolul 

51.02 „Transferuri de capital”, 

alineatul 51.02.12 ”Transferuri 

pentru finanțarea investițiilor la 

spitale”, 

 

 

Se propune suplimentarea cu suma 

de 40.000 mii lei pentru lucrările 

de construire la Spitalul Regional 

Clinic de Urgență din Craiova. 

 

Autori:  

Ion Prioteasa, senator PSD 

Mihail Genoiu, senator PSD 

Alexandra Presură, deputat PSD 

Iulian-Alexandru Badea, deputat 

PSD 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, 

deputat PSD 

În iulie 2020,pentru Spitalul Regional 

de Urgență Craiova, s-a obținut 

acceptul Comisiei Europene pentru 

finanțare din fonduri 

nerambursabile.Pentru acest spital s-a 

semnat în aprilie 2020 contractul de 

finanțare cu Ministerul Dezvoltării. 

 

Sursa de finanțare: Realocare din 

Fondul de rezervă al Guvernului, 

Bugetul MFP - acțiuni generale,  50.01, 

Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Amendament respins la vot. 
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Eliza Peța-Ștefănescu, deputat 

PSD 

Alina-Elena Tănăsescu, deputat 

PSD 

 

101.  Anexa 3/26/29 

Ministerul Sănătății 

Se alocă suma de 

8000,00 mii lei 

 

pentru  

 

Reorganizarea băncii de țesut 

Colentina în Banca Naționala de 

multițesut și celule – unitate 

sanitară de strategie națională. 

 

 

 

Autori: 

 

Senator  PSD Adrian Streinu 

Cercel 

Senator PSD Florian-Dorel 

Bodog 

Senator PSD Leonard 

Azamfirei 

Deputat PSD Natalia Elena 

Intotero 

Deputat PSD Vasile Cîtea 

Deputat PSD Florin Buicu  

Deputat PSD Silviu Nicu 

Macovei  

 

 Motivatia: Situaţia actuală şi 

informaţii despre entitatea responsabilă 

cu implementarea proiectului:  

Consiliul Europei și Parlamentul 

european, conștienți de dezvoltarea 

activității de transplant tisular și 

celular, de importanța asigurării 

calității și securității grefoanelor, 

precum și de valorile etice și morale ce 

sunt implicate, au adoptat următoarele 

Directive, ce constituie o obligație 

pentru toate Statele Membre ale 

Uniunii:  

     • Directiva 2004/23/CE privind 

stabilirea normelor de calitate și de 

securitate pentru donarea, obținerea, 

controlul, transformarea, conservarea 

și stocarea țesuturilor și celulelor 

umane destinate utilizării în scopuri 

terapeutice.  

    • Directiva 2006/17/CE pentru 

aplicarea Directivei 2004123/CE, 

privind exigențele tehnice, relativ la 

donarea, obținerea și controlul 

țesuturilor și ce/u/elor de origine 

umană utiliză te în scopuri terapeutice.  

Amendament respins la vot. 
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     • Directiva 2006/86/CE pentru 

aplicarea Directivei 2004123/CE, 

privind exigențele tehnice relative la 

transformarea, conservarea și stocarea 

țesuturilor de origine umană utilizate în 

scopuri terapeutice.  

    • Directiva 2010/53/CE privind 

standardele de calitate și de securitate 

pentru organele umane destinate 

transplantului. 

        În România s-au întreprins 

eforturi pentru existența unui sistem 

coerent și funcțional de transplant, în 

vederea asigurării unor terapeutici 

indispensabile și moderne de 

transplant de organe, de țesuturi și 

de celule destinate pacienților aflați 

pe listele de așteptare, în condiții de 

securitate sanitară impecabile, 

alineate la Normele, Standardele și 

Directivele Europene în materie. 

Astfel, a fost realizată în mare parte 

transpunerea în legislația națională a 

Directivelor Europene. 

 În materie de Bănci de Țesuturi, 

prevederile Directivelor Europene se 

regăsesc transpuse în prevederile legale 

care reglementează activitatea de 

transplant în România. Aceste acte 

normative furnizează cadrul legal 

pentru donarea și transplantarea de 

organe și țesuturi umane de la donori 
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vii și decedați, autorizând prelevarea de 

organe și țesuturi atât de la donori aflați 

în moarte cerebrală, de la donori 

decedați, fără activitate cardiacă cât și 

de la donori vii. Acordul informat este 

necesar atât pentru donarea de organe, 

cât și pentru cea de țesuturi. Donorul 

viu, cu anumite exceptii stipulate prin 

lege, trebuie să-și exprime acordul în 

scris în față Comisiei de Etica pentru 

Aprobarea Donairii de la Donatorul 

Viu. În contextul aderării României la 

Uniunea Europeană, Băncile de 

Țesuturi și Celule, cu scop terapeutic, 

sunt chemate să-și unifice eforturile 

pentru a mări asistentă reciprocă cu 

asemenea grefoane de origină umană.  

Existența unui sistem de transplant 

performant și securizat duce de 

asemenea la importante reduceri de 

cheltuieli pentru economia națională de 

sănătate prin dezvoltarea în țară, în 

marea lor majoritate, a cazurilor 

medicale ce se îndreaptă actualmente 

spre clinici din străinătate.  

         Activitățile realizate sau posibile 

de Transplant tisular/celular în 

România.  

Categoriile de transplant de țesuturi și 

celule de origină umană care pot fi 

efectuate în țară sunt următoarele, cu 

indicațiile lor:  
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Cu scop terapeutic:  

• transplant de celule stem 

hematopoietice medulare și periferice - 

Hemato-Oncologie  

• transplant de allogrefe epidermice - 

Chirurgia Arsurilor  

• transplant de os masiv, capete 

femorale, tendon și articulații,cartilagii 

- Ortopedie, Traumatologie  

• transplant de homogrefoane valvulare 

cardiace - Chirurgie cardiacă  

• transplant de homogrefe arteriale - 

Chirurgie vasculară  

• utilizare de homogrefe venoase - 

dializă renală  

• transplant de cornee - Oftalmologie  

• utilizare de membrană amniotică – 

Oftalmologie  

• celule reproductive - Planning 

familial 

 

Surse de finantare:  

Bugetul alocat pentru Ministerul 

Sănătății prin redistribuirea fondurilor 

din alte capitole bugetare. 

Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

102.  Ministerul Sănătății – anexa 3 / 

26 

Se alocă suma de 20.000,00 mii 

lei pentru realizarea “Centrului 

Regional de Excelență în 

Tratamentul Integrat al 

Infertilității”, la Spitalul Clinic de 

Motivația amendamentului: 
Locuitorii din Regiunea Moldovei au 
nevoie de un centru modern pentru 
tratarea infertilității. Un astfel de centru 
poate fi construit la Spitalul Clinic de 

Amendament respins la vot. 



 118 

Obstetrică - Ginecologie ”Elena 

Doamna” din Iași 

 

Autor: 
Senator Maricel POPA 

Grup parlamentar PSD 

Obstetrică-Ginecologie ”Elena Doamna” 
din Iași, existând deja demersuri realizate 
în acest sens. În țară, mai există două 
centre pentru tratarea infertilității la 
București și la Cluj. “Centrul Regional de 
Excelență în Tratamentul Integrat al 
Infertilității” de la Iași presupune 
construirea unei noi clădiri de cinci etaje, 
cu o suprafață totală de aproximativ 
9.000 de metri pătrați, 60 de saloane cu o 
capacitate totală de 120 de paturi, 15 
cabinete medicale, săli de consultații și 
spații administrative. Suma necesară 
pentru construirea centrului și 
achiziționarea aparaturii era estimată la 
aproximativ 54.000,00 mii de lei.  
 
 
Sursa de finanțare: 

Diminuarea fondului de rezervă aflat la 

dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol 

5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma 

de20.000,000 mii lei. 

103.  Ministerul Sănătății – anexa 3 / 

26 

Se alocă suma de 25.000,00 mii 

lei pentru realizarea Centrului de 

Neuroexcelență de la Spitalul 

Clinic de Urgență "Prof. Dr. 

Nicolae Oblu" Iași 

 

 

Autor: 
Senator Maricel POPA 

Grup parlamentar PSD 

Motivația amendamentului: 

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. 

Oblu" este singurul spital de urgență de 

neurologie și neurochirurgie din 

Moldova și este unitatea medicală cu 

cel mai mare grad de competență în 

domeniu din regiune.Centrul de 

Neuroexcelență va asigura o locație 

optimă din punct de vedere al 

funcționalității și dotării, propice 

Amendament respins la vot. 
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cercetării medicale avansate, aici 

existând posibilitatea acordării 

asistenței medicale de tip intervențional 

și recuperator pentru toți locuitorii din 

zona Moldovei.Viitorul corp de clădire 

va fi independent din punct de vedere 

structural, dar va fi legat funcțional de 

activitățile desfășurate în 

spital.Proiectul presupune construirea 

unui corp de clădire modern și 

funcțional, cu asigurarea respectării 

corecte a fluxurilor intraspitalicești, 

dotat cu un bloc operator cu 

posibilitatea utilizării de sisteme de 

imagistică prin rezonanță magnetică 

(intraoperatorie). Vor fi create spații 

adecvate pentru recuperarea medicală 

neuromotorie, precum și pentru 

radiochirurgia robotică.Viitorul centru 

va avea o suprafață de 2630 mp, 

clădirea fiind dispusă pe cinci niveluri. 

Valoarea totală a investiției este de 

72.335.089,00 lei (cu TVA). Durata 

estimată pentru execuția lucrărilor este 

de 24 luni. 
Sursa de finanțare: 

diminuarea fondului de rezervă aflat la 

dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol 

5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu 

suma 25.000,00 mii lei. 
104.  Ministerul Sănătății – anexa 3 / 

26 

Se alocă suma de 10.000,00 mii 

lei pentru realizarea Institutului 

Motivația amendamentului: Amendament respins la vot. 
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Regional de Boli Cardiovasculare 

Iași 

 

 

Autor: 
Senator Maricel POPA 

Grup parlamentar PSD 

Bolile cardiovasculare reprezintă 

principala cauză de mortalitate la nivel 

mondial. În țara noastră, în jur de 60% 

din decese sunt cauzate de bolile 

cardiovasculare, potrivit datelor 

Societății Române de Cardiologie. 

Institutul Regional de Boli 

Cardiovasculare va deservi o populație 

de 5,5 milioane de persoane, locuitorii 

regiunii Moldovei. Investiția este 

estimată la 300 milioane euro și vizează 

reducerea mortalității persoanelor cu 

afecțiuni cardiovasculare din regiunea 

Moldovei. 
Sursa de finanțare: 

diminuarea fondului de rezervă aflat la 

dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol 

5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu 

suma de10.000,00 mii lei. 
105.  Anexa nr. 03/26/01 

Ministerul Sănătății 

Se alocă suma de 20.000,00 mii 

lei pentru realizarea “Centrului 

Regional de Excelență în 

Tratamentul Integrat al 

Infertilității”, la Spitalul Clinic de 

Obstetrică - Ginecologie ”Elena 

Doamna” din Iași 

 

Autor: 
Senator Maricel POPA 

Grup parlamentar PSD 

Motivația amendamentului: 

Locuitorii din Regiunea Moldovei au 

nevoie de un centru modern pentru 

tratarea infertilității. Un astfel de centru 

poate fi construit la Spitalul Clinic de 

Obstetrică-Ginecologie ”Elena Doamna” 

din Iași, existând deja demersuri realizate 

în acest sens. În țară, mai există două 

centre pentru tratarea infertilității la 

București și la Cluj. “Centrul Regional de 

Excelență în Tratamentul Integrat al 

Infertilității” de la Iași presupune 

construirea unei noi clădiri de cinci etaje, 

Amendament respins la vot. 
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cu o suprafață totală de aproximativ 

9.000 de metri pătrați, 60 de saloane cu o 

capacitate totală de 120 de paturi, 15 

cabinete medicale, săli de consultații și 

spații administrative. Suma necesară 

pentru construirea centrului și 

achiziționarea aparaturii era estimată la 

aproximativ 54.000,00 mii de lei.  

 

 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea fondului de rezervă aflat 

la dispoziția Guvernului (Anexa 2 

capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art 01) 

cu suma de20.000,000 mii lei. 
106.  Anexa nr. 03/26/01 

Ministerul Sănătății 

Se alocă suma de 25.000,00 mii 

lei pentru realizarea Centrului de 

Neuroexcelență de la Spitalul 

Clinic de Urgență "Prof. Dr. 

Nicolae Oblu" Iași 

 

 

Autor: 
Senator Maricel POPA 

Grup parlamentar PSD 

Motivația amendamentului: 

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. 

Oblu" este singurul spital de urgență de 

neurologie și neurochirurgie din 

Moldova și este unitatea medicală cu 

cel mai mare grad de competență în 

domeniu din regiune.Centrul de 

Neuroexcelență va asigura o locație 

optimă din punct de vedere al 

funcționalității și dotării, propice 

cercetării medicale avansate, aici 

existând posibilitatea acordării 

asistenței medicale de tip intervențional 

și recuperator pentru toți locuitorii din 

zona Moldovei.Viitorul corp de clădire 

va fi independent din punct de vedere 

structural, dar va fi legat funcțional de 

Amendament respins la vot. 
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activitățile desfășurate în 

spital.Proiectul presupune construirea 

unui corp de clădire modern și 

funcțional, cu asigurarea respectării 

corecte a fluxurilor intraspitalicești, 

dotat cu un bloc operator cu 

posibilitatea utilizării de sisteme de 

imagistică prin rezonanță magnetică 

(intraoperatorie). Vor fi create spații 

adecvate pentru recuperarea medicală 

neuromotorie, precum și pentru 

radiochirurgia robotică.Viitorul centru 

va avea o suprafață de 2630 mp, 

clădirea fiind dispusă pe cinci niveluri. 

Valoarea totală a investiției este de 

72.335.089,00 lei (cu TVA). Durata 

estimată pentru execuția lucrărilor este 

de 24 luni. 
Sursa de finanțare: 

diminuarea fondului de rezervă aflat la 

dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol 

5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu 

suma 25.000,00 mii lei. 
107.  Anexa nr. 03/26/01 

Ministerul Sănătății 

Se alocă suma de 10.000,00 mii 

lei pentru realizarea Institutului 

Regional de Boli Cardiovasculare 

Iași 

 

 

Autor: 
Senator Maricel POPA 

Grup parlamentar PSD 

Motivația amendamentului: 

Bolile cardiovasculare reprezintă 

principala cauză de mortalitate la nivel 

mondial. În țara noastră, în jur de 60% 

din decese sunt cauzate de bolile 

cardiovasculare, potrivit datelor 

Societății Române de Cardiologie. 

Institutul Regional de Boli 

Cardiovasculare va deservi o populație 

Amendament respins la vot. 
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de 5,5 milioane de persoane, locuitorii 

regiunii Moldovei. Investiția este 

estimată la 300 milioane euro și vizează 

reducerea mortalității persoanelor cu 

afecțiuni cardiovasculare din regiunea 

Moldovei. 
Sursa de finanțare: 

diminuarea fondului de rezervă aflat la 

dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol 

5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu 

suma de10.000,00 mii lei. 
108.  Anexa nr. 03/26/01 

Ministerul Sănătății 2021  

 

 

Alocarea sumei de 8 milioane 

RON pentru realizarea 

obiectivului: „Extindere și 

modernizare spital Municipiul 

Adjud. 

 

Autor: Senator Angel TÎLVĂR 

Efectuarea acestei investiţii este de 

interes vital pentru tratarea pacienților 

din municipiu. 

Spitalul Municipal Adjud deservește 

atât populația municipiului Adjud cât și 

zone limitrofe astfel că adresabilitatea 

numai la compartimentul CPU este de 

circa 20.000 de prezentări pe an și circa 

12.000 de internări anual. 

Sursă finanțare: capitolul 66.01 

"Sănătate", titlul 51 "Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice", 

articolul 51.02 "Transferuri de capital. 

Amendament respins la vot. 

109.  Legea Bugetului de Stat pe anul 

2021 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001 

– Cheltuieli – buget de stat,  

Paragraf 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale 

administrației publice, art. 2 

Se propune alocarea sumei de 

67.200 mii lei pentru finalizare 

obiectiv de investiții “Spitalul 

Municipal Bacău”, obiectiv de 

investiție cu un grad de realizare 

efectuat de 80 %. 

 

Efectuarea acestei investiții este 

necesară pentru tratarea bolnavilor din 

județul Bacău și pentru finalizarea 

acestui obiectiv, din anul 2016 

nemaifiind executate lucrări, în prezent 

acesta având un grad de realizare de 80 

%.   

Amendament respins la vot. 
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Transferuri de capital, Alineat 

11 ”Transferuri pentru reparații 

capitale la spitale” 

Autor: deputat Antonio 

ANDRUȘCEAC 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

110.  Județul Tulcea, Sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2021 

Anexa 7/15 

Se suplimentează suma prevăzută 

în anexa 7, pentru județul Tulcea, 

cu 18.935,05 mii lei 

 

Autor: 

Vasile Dîncu – senator PSD 

 

Suplimentarea sumelor este necesară 

pentru că Județul Tulcea- Consiliul 

Județean Tulcea are în implementare 

21 de investiții finanțate din fonduri 

externe nerambursabile, iar instituțiile 

subordonate și regiile autonome de sub 

autoritatea Consiliului Județean 

Tulcea, alte 13 proiecte, pentru care 

există contracte de finanțare semnate. 

Valoarea contractată a acestor proiecte 

este de aprox. 298.000 mii euro, iar în 

perspectivă intenționăm ca în anul 

2021 să inițiem alte 13 cereri de 

finanțare din fonduri externe 

nerambursabile în sumă de 249.862 mii 

euro. 

Din lista proiectelor ce sunt deja în 

implementare, 6 dintre acestea vizează 

domeniul sănătății în sumă totală de 

cca. 53.412 mii euro. Nevoia de 

investiții în sistemului sanitar este mai 

mult decât certă, cu atât mai mult în 

condițiile evoluției situației 

epidemiologice determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2. 

Amendament respins la vot. 
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Astfel, pentru două proiecte din 

domeniul sănătății solicităm alocarea 

sumei de 18.935,05 mii lei din sume 

din fondul de rezerva bugetara la 

dispozitia guvernului, distinct față de 

sumele ce vor fi alocate prin legea 

bugetului de stat pe anul curent 

respectiv: Eficientizarea energetică a 

clădirii –Spital TBC Tulcea și 

Eficientizarea energetică a clădirii –

Spital Boli Contagioase Tulcea. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

111.  Legea Bugetului de stat pe 

anul 2021 

Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate Anexa nr. 11/02 

Pag.6, capitolul 6605 

subcapitol 04, paragraph 01, II. 

credite bugetare 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 550 mii lei pentru 

Asistență medicală Primară 

 

Autor: senator Evdochia Aelenei 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Sursa de finanțare: 

Redristribuire in cadrul ordonatorului 

principal de credit 

Amendament respins la vot. 

 


