
 

Parlamentul  României 
 
   
 CAMERA DEPUTAŢILOR                                            SENAT  
  Comisia pentru Sănătate                                 Comisia pentru Sănătate, 
          şi Familie                                                       Ecologie  şi Sport  
Nr.28/ 442 /1 noiembrie 2005                          Nr.XXV/428 /1.11.2005  
 
 
 
 

A V I  Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 

 
 

Cu adresa nr.PLX 497 din  24  octombrie 2005, în conformitate cu 

prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului au 

fost sesizate cu avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2006, secţiunea pentru sănătate. 

La şedinţa comună din data de 31.10.2005, Comisia pentru sănătate 

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

sport a Senatului au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

următoarele  amendamente: 
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I. AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

1. Anexa nr.3/26/07 

Cap.66.01 

 

 - mii lei -  

Program 2006 Propunere 2006 Diferenţa solicitată 

1. 336.000 1.736.000 + 400 000 

 

 Motivare: Suma cerută este necesară  pentru  reabilitarea şi 

modernizarea unor echipamente medicale  din  unităţile sanitare şi pentru 

achiziţionarea de aparate medicale noi, pentru  dotarea serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi a municipiului Bucureşti cu ambulanţe, precum si   

pentru  completarea stocului de rezervă al Ministerului Sănătăţii pentru 

situaţii speciale cu medicamente, materiale sanitare, dezinfectanţi. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului. 

 

Autor: dl. dep. dr.Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), 

dl. sen.prof.dr.Sorin Oprescu (Grupul Parlamentar al P.S.D.). 
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2. Anexa nr.3/26/07 

La cap.5001, titlu 51, art.01, alin.(11) – Transferuri din bugetul 

de stat către bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate  

 

- mii lei RON -  

Prevederi 2006 Propuneri Diferenţe 

- 10.000.000 + 10.000.000 

 

Motivare: Legea nr.59/2005 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 135/2004  prevede acordarea gratuită a asistenţei 

medicale pentru membrii şi membrii de familie ai Colegiului Medicilor 

din România , Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România 

şi Colegiului Medicilor Dentişti din România . 

Sursa de finanţare: bugetul Ministerului  Finanţelor Publice . 

Autori: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ) şi 

dl.senator prof.dr.Mircea Cinteză ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

3. Anexa nr.3/26/21  cod 26.66.01.0063 

 Fişa obiectivului / proiectului / categoriei de investiţii  

Extindere şi amenajare Centrul de Cardiologie Timişoara 

 

- mii lei RON - 

Program buget 2006 Propunere Diferenta solicitata 

2.000 12.000 +10.000 

 

Motivare: Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii 
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Sursă de finanţare:  De la bugetul de stat  şi  o mai bună  

colectare a sumelor la bugetul Fondului unic de asigurări sociale de 

sănătate 

Autor: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

4. Anexa nr.3/26/21 – cod 26.66.01.0111 

Fişa obiectivului / proiectului / categoriei de investiţii 

Sistematizarea incintei spitaliceşti a Spitalului Clinic Judeţean 

Timişoara din Municipiul Timişoara 

 

- mii lei RON - 

Buget 2006 Propunere Diferenta solicitata 

2.000 3.500 +1.500 

 

Motivare:  Pentru  finalizarea  clădirii spitalului 

Sursă de finanţare:  De la bugetul de stat  şi  o mai bună  

colectare a sumelor la bugetul Fondului unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

Autor:  dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

 

5. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Spital Sinaia 

Propunere buget 2006: 2.000.000 lei RON 

Motivare: Pentru reluarea investiţiei. 

Sursa de finanţare: Venituri din privatizări. 

Autor: dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ) . 
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6. Anexa nr.3/26/21 

Fişă nouă: Spitalul de obstetrică – ginecologie Ploieşti 

Propunere buget 2006 : 5.000.000 lei RON 

Motivare: Reparaţii capitale. 

Sursa de finanţare: Venituri din privatizări. 

Autor:  dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

7. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Achiziţionare computer tomograf pentru Spitalul 

judeţean Slatina şi amenajarea spaţiului aferent. 

Propunere buget 2006: 800.000 lei RON. 

Motivare: Spitalul judeţean Slatina este singurul spital care 

deserveşte din punct de vedere al asistenţei medicale de urgenţă o 

populaţie de aproximativ 400.000 de locuitori.  

Dotarea Spitalului judeţean Slatina cu un computer tomograf ar 

scuti spitalul de cheltuieli suplimentare cu combustibilii necesari 

transportului până la cele mai apropiate spitale dotate cu computer 

tomograf, respectiv Craiova şi Piteşti, aflate la peste 60 km. 

Listele de aşteptare în vederea efectuării investigaţiei depăşesc 7 – 

8 zile care împreună cu durata de deplasare pun în pericol viaţa 

pacienţilor aflaţi în stare gravă şi a căror precizare de diagnostic este 

necesară în primele 48 de ore. 

Sursă de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Guvernului şi venituri realizate din privatizare. 

Autor:dl.dep.dr.Diaconescu Renică  ( Grup Parlamentar al PC ) . 
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8. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Reparaţii  generale la Spitalul judeţean de urgenţă 

Constanţa. 

Propunere buget 2006: 5 milioane lei RON. 

Motivare: Continuarea lucrărilor începute în anul 2004, când a 

avut finanţare de la bugetul de stat 52 miliarde lei ROL, ar însemna 

realizarea în cursul lui 2006 a reparaţiilor generale la 6,7 secţii, respectiv 

un număr de 180 de paturi. Spitalul judeţean Constanţa este unul dintre 

cele mai mari din ţară, serveşte 710 mii locuitori ai judeţului, la care se 

adaugă în perioada de vară alte câteva sute de mii de turişti veniţi pe 

litoral. În plus, acest spital este bază clinică pentru facultatea de Medicină 

Constanţa. Menţionăm totodată că în curând vor fi înfiinţate baze militare 

SUA în judeţ, cu un efectiv de circa 2300 persoane, pentru care acest 

spital reprezintă cea mai apropiată unitate specializată. 

Sursă de finanţare: Prin redistribuirea de la celelalte obiective de 

investiţii, respectiv 2 milioane lei RON de la Spitalul Clinic de Urgenţă 

Iaşi, 1,5 milioane lei RON de la Spitalul şi Dispensarul Policlinică Feteşti 

şi 1,5 milioane lei RON de la Spitalul cu 250 paturi Urziceni. 

Autori: dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Gelil Eserghep ( Grup Parlamentar al PRM )  . 

 

9. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Reparaţii capitale la Spitalul Clinic de urgenţă 

„Sf.Treime” Iaşi 

Propunere buget 2006: 15.000.000 lei RON 

Motivare: Este singurul spital cu profil de neurochirurgie din 

Moldova. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Autor: dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

10. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Reparaţii capitale la Spitalul clinic de obstetrică-

ginecologie „Elena Doamna” Iaşi 

Propunere buget 2006:  4.800.000 lei RON 

Motivare: Spital regional de profil. 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Sănătăţii . 

Autor: dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

11. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Reparaţii capitale  la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 

„Sf.Paraschiva” Iaşi 

Propunere buget 2006:  6.300.000 lei RON 

Motivare: Spital regional de profil în Moldova. 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Sănătăţii . 

Autor: dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

12. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Reparaţii capitale la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 

„Cuza Vodă” Iaşi 

Propunere buget 2006:  2.000.000 lei RON 

Motivare: Cea mai mare maternitate din ţară cu aplicaţie 

regională. 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Sănătăţii . 
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Autor: dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

13. Anexa nr.3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Reparaţii capitale la Spitalul clinic de 

Penumoftiziologie Iaşi 

Propunere buget 2006:  2.900.000 lei RON 

Motivare: Spital unic de profil din Moldova. 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Sănătăţii . 

Autor: dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

14. Anexa 3/26/21 

Cap.66.01 

Fişă nouă: Reparaţii capitale la Spitalul Clinic de urgenţă pentru 

copii „Sf.Maria” Iaşi 

Propunere buget 2006:  13.500.000 lei RON 

Motivare: Spital cu profil unic în Moldova. 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Sănătăţii . 

Autor: dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

15. Anexa nr.12/03 – Bugetul Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anii 2004 – 2009 

Cap.6605 – Paragraful 01 – Asistenţa medicală primară 

- mii lei -  

Program 2006 Propunere 2006 Diferenţa solicitată 

444.008 488.008 + 44. 000 

 

Motivare: Se solicită creşterea cu 10 % a fondurilor alocate 

medicinii primare şi tot cu 10 % a fondurilor alocate serviciilor de 
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urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitare, sume ce se vor realoca din 

bugetul alocat spitalelo0r generale ( servicii medicale în unităţi sanitare 

cu paturi). 

Autor: dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

16. Anexa nr.12/03 

Cap.6605 – Subcap.05 – Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 

transport sanitar 

- mii lei -  

Program 2006 Propunere 2006 Diferenţa solicitată 

232.840 256.125 + 23.285 

 

Motivare: La baza întregului sistem sanitar stă activitatea de 

asistenţă medicală primară; o finanţare eficientă a acestui domeniu va 

duce la scăderi semnificative a cheltuielilor din unităţile cu paturi. 

Autor: dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 

1. Cap. 66.01 – Sănătate 

Fişă nouă:   În bugetul Ministerului Sănătăţii să fie introduse 

reglementări privind creditele multianuale pentru programele sau  

subprogramele de sănătate. 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

sen. Sorin Oprescu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl.dep.dr.Nechita 

Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) . 
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2. Opinie personală privind proiectul de buget pe anul 2006 al 

Ministerului Sănătăţii  

- Privatizarea spitalelor să se facă după principiile competenţă 

şi eficienţă 

- Bugetul pe 2006 este mai mic decât în 2005. 

- Cheltuielile pentru personal nu au legătură cu economia de 

piaţă. 

- Împărţirea bugetului pe capitole, paragrafe. Etc. Nu poate fi 

corelată cu un management flexibil. 

- Numărul maxim de posturi, mărirea veniturilor nu au 

legătură cu managementul. 

- Discordanţă – instituţie publică/finanţare din venituri proprii. 

- Aşezăminte medico-sociale. 

- Program dializă, psihici cronici. 

Autor: dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar)  

 

3. Cap. 66.01 – Sănătate Anexa nr.3/26/21 

Fişă nouă: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba 

Propunere buget 2006:  1 692 500 RON 

Motivare:  Suma cerută este necesară  pentru efectuarea lucrarilor 

de reparaţii la instalaţia sanitară a spitalului, a acoperişului, reabilitarea 

spaţiilor interioare. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 
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4. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă: Spitalul  Judeţean Bistriţa , judeţul Bistriţa-Năsăud 

Propunere buget 2006:  8 350 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru: construirea crematoriului 

conform normelor europene; extinderea  unităţii primire urgenţe; 

consolidarea pavilionului ambulator pediatrie inclusiv şarpantă; 

finalizarea consolidării pavilionului secţiei de pneumoftiziologie; 

finalizarea consolidării pavilioanelor secţiei de oncologie; reparaţia 

capitală a reţelei de  apă şi canalizare a ambulatoriului de specialitate, 

achiziţionarea unui computer tomograf spiral, achiziţionarea a 9 posturi 

aparat hemodializă; achiziţionarea staţiei centrale de monitorizare 

coronieni cu 10-12 posturi; reabilitarea unui aparat Rontgen Eltex 400; 

acreditare  Renar pentru laboratoare biochimie, hematologie, 

microbiologie, anatomie patologică.  

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

5. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă: Spitalul  Orăşenesc Beclean , judeţul Bistriţa-Năsăud 

Propunere buget 2006:  600 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  reabilitarea crematoriului 

conform normelor europene; finalizarea consolidării şi reparaţia capitală a 

pavilionului vechi psihici cronici, precum şi pentru reabilitarea unui 

aparat Rontgen Eltex 400. 



 12

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

6. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă: Spitalul  Orăşenesc „Dr. George Trifon”  Năsăud , 

judeţul Bistriţa-Năsăud 

Propunere buget 2006:  1 000 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  construirea crematoriului 

conform normelor europene; reparaţia reţelei de canalizare şi încălzire,  

precum şi pentru reabilitarea unui aparat Rontgen Eltex 400. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

7. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Preventoriu TBC pentru copii Ilişua, judeţul Bistriţa-

Năsăud 

Propunere buget 2006:  1 100 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  reparaţia pavilionului 

central şi pentru reabilitarea  şarpantei pavilionului 2 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

8. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă: Centrul de Sănătate Teaca , judeţul Bistriţa-Năsăud 

Propunere buget 2006:  350 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  aducţiune gaz precum şi 

pentru reabilitarea reţelei de încălzire, apă rece şi  termoizolaţie 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

9. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Staţia  Judeţeană de ambulanţe , judeţul Bistriţa-

Năsăud 

Propunere buget 2006:  140 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  achiziţionarea a 12 

autosanitare tip C-AUR şi a 10 autosanitare tip C-AUR 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 
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Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

10. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Direcţia de Sănătate Publică , judeţul Bistriţa-Năsăud 

Propunere buget 2006:  1 060 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru reparaţia şarpantei Sediului 

Grănicerilor şi pentru reparaţia capitală a Sediului  Zimbrului 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

11. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, judeţul Brăila 

Propunere buget 2006:   6 300 000 RON  

Motivare:  Suma este necesară pentru modernizarea spitalului 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 
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12. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul Pneunoftiziologie, judeţul Brăila 

Propunere buget 2006:   497 000 RON  

Motivare:  Suma este necesară pentru  consolidarea spitalului 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

13. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul Obstretică-ginecologie , judeţul Brăila 

Propunere buget 2006:   350 000 RON  

Motivare:  Suma este necesară pentru  consolidarea spitalului 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

14. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Judeţean Buzău, judeţul  Buzău 

Propunere buget 2006:  67 598 000 RON 

Motivare: Suma cerută este  motivată de reparaţiile capitale ce 

trebuiesc efectuate, , corpul Clădirii SIDA, corpul Clădirii TBC I, corpul 

Farmaciei TBC-CTG, corpul Maternitate. 
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Reparaţiile  vor consta în: refacerea instalaţiei sanitare şi evacuare 

a apei reziduale, de încălzire şi electrice; refacerea tencuielilor exterioare; 

înlocuirea lifturilor; înlocuirea tâmplăriei; înlocuirea cazanelor de 

încălzire apă caldă şi abur, boilere-recipienţi hidrofor, pompe recirculare, 

compresor; executarea unei şarpante. Lucrările de consolidare vor fi 

pentru montarea utilajelor ecologice şi  pentru fundaţii şi pereţi.  

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

15. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Judeţean Sf. Gheorghe,  judeţul  Covasna 

Propunere buget 2006:  465 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru reabilitarea instalaţiei 

termice şi pentru achiziţionarea a 3 monitoare pentru sala de naşteri 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

16. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul de Cardiologie Covasna,  judeţul  Covasna 

Propunere buget 2006:  700 000 RON 
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Motivare: Suma este necesară pentru reabilitarea instalaţiei 

termice .Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la 

dispoziţia Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

17. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Municipal Moreni,  judeţul  Dâmboviţa 

Propunere buget 2006:  540 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru refacerea  tâmplăriei, dotarea 

cu aparatură medicală, precum şi achiziţionarea programelor soft şi 

informatizarea spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

18. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Judetean Gorj,  judeţul  Gorj 

Propunere buget 2006: 2 500 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru modernizarea şi consolidarea 

spitalului. 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

19. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Bumbeşti-Jiu,  judeţul  Gorj 

Propunere buget 2006:  420 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru renovarea, modernizarea şi 

consolidarea spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

20. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul orăşenesc Turceni,  judeţul  Gorj 

Propunere buget 2006:  300 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  modernizarea centralei 

termice, montarea instalaţiei de gaze. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 
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Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

21. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul orăşenesc Tg. Cărbuneşti ,  judeţul  Gorj 

Propunere buget 2006:  1 850 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru renovarea, modernizarea şi 

consolidarea spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

22. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Municipal Motru,  judeţul  Gorj 

Propunere buget 2006:  600 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru modernizarea  spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 
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23. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Orăşenesc Novaci,  judeţul  Gorj 

Propunere buget 2006:  500 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru amenajarea Secţiei de 

medicină internă, precum şi pentru reparaţia instalaţiei sanitare şi cea 

electrică  a   spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

24. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Municipal  Ialomiţa,  judeţul  Ialomiţa 

Propunere buget 2006:  80 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru reabilitarea termică şi 

modernizarea  spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 
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25. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Centrul medico-social orăşenesc Fierbinţi,  judeţul  

Ialomiţa 

Propunere buget 2006:  180 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  înfiinţarea centrului, precum 

şi pentru dotarea şi modernizarea  acestuia. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

26. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Clinic de urgenţă pentru copii Sf. Maria Iaşi,  

judeţul  Iaşi 

Propunere buget 2006:  15 812 893  RON 

Motivare: Suma este necesară pentru dotări  cu aparatură 

medicală, pentru reabilitarea termică şi modernizarea  spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 
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27. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Clinic Judeţean Mureş,  judeţul  Mureş 

Propunere buget 2006:  6 095 000  RON 

Motivare: Suma este necesară pentru realizarea unei secţii de 

urgenţe chirurgicale, pentru reabilitarea termică şi modernizarea  

spitalului, precum şi pentru implementarea sistemelor de colectare şi 

eliminare a deşeurilor spitaliceşti. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

28. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul Municipal Sighişoara,  judeţul   Mureş 

Propunere buget 2006:  360 000RON 

Motivare: Suma este necesară pentru reparaţii capitale a 

maternităţii precum şi pentru consolidarea clădirii  spitalului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 
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29. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:  Spitalul orăşenesc Ludus,  judeţul   Mureş 

Propunere buget 2006:  440 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  consolidarea clădirii  

spitalului şi pentru dotări independente 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

30. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Centrul de Sănătate Sangeorgiu de Pădure, judeţul   

Mureş 

Propunere buget 2006:  30 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  studiu de fezabilitate 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

31. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul Judeţean Satu-Mare, judeţul   Satu-Mare 

Propunere buget 2006:  16 000 000 RON 
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Motivare: Suma este necesară pentru   efectuarea lucrărilor de 

reabilitare a centralelor termice, a reţelei de încălzire, precum şi pentru 

reabilitarea a două secţii de psihiatrie. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

32. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul Judeţean Sălaj,  judeţul   Sălaj 

Propunere buget 2006:  10 222 862 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru  înlocuirea  conductelor de 

instalaţii sanitare, electrice, hidroizolaţie verticală şi orizontală la 

pardoseli şi pereţi, pentru dotări medicale şi nemedicale. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

33. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul orăşenesc Simleu,  judeţul   Sălaj 

Propunere buget 2006:  11 095 000 RON 
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Motivare: Suma este necesară pentru   lucrări de reparaţii curente, 

pentru consolidarea spitalului, pentru reabilitarea instalaţiei termice, 

sanitare şi electrice. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

34. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul orăşenesc Jibou,  judeţul   Sălaj 

Propunere buget 2006:   230 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru   renovarea spitalului  

precum şi  pentru dotări medicale. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

 

35. Cap. 66.01 - Sănătate 

Fişă nouă:   Spitalul orăşenesc  Cehu-Silvaniei,  judeţul   Sălaj 

Propunere buget 2006:   51 000 RON 

Motivare: Suma este necesară pentru   reparaţii capitale la clădirea  

spitalului . 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor: dl. dep. Brînzan Ovidiu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. 

dep. Nechita Aurel  (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. dep.  Dida 

Corneliu (Grupul Parlamentar al P.S.D.), dl. sen. Sorin Oprescu (Grupul 

Parlamentar al P.S.D.) 

 

36. Anexa 3/26/21 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Bacău 

Propunere buget: 4 milioane lei RON 

 Motivare: Centrul de cobaltoterapie Bacău din cadrul Spitalului 

judeţean de urgenţă Bacău este singurul centru de specialitate din ţară 

care nu a fost dotat cu aparatură şi echipamente de radioterapie. Pentru a 

asigura funcţionarea acestui centru este necesară achiziţionarea, de 

urgenţă, a următoarelor: 

- instalaţie de iradiere cu cursă de cobalt sau accelerator liniar 

de electroni; 

- simulator pentru radioterapie; 

- sistem de plan de tratament tridimensional computerizat. 

Sursă de finanţare: Prin redistribuirea sumelor din cadrul 

bugetului Ministerului Sănătăţii , credite externe sau din disponibilităţile 

acumulate la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate în 

perioada 2003 – 2005. 

Autor: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ). 
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37.  Anexa 3/26/21 

Cap.6601 

Fişă nouă: Continuarea lucrărilor la Spitalul municipal din 

municipiul Fălticeni, judeţul Suceava ( investiţii în continuare). 

Propunere buget 2006: 5 milioane lei RON. 

Motivare: 

Sursă de finanţare: Rezerva bugetară aflată la dispoziţia Primului 

Ministru. 

Autor: Stan Ioan ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

38.  Anexa 3/26/21 

Cap.6601 

Fişă nouă: Program pentru modernizarea sistemului de încălzire al 

Spitalului municipal din Ordorheiu-Secuiesc.. 

Propunere buget 2006: 4 milioane lei RON. 

Motivare: Modernizare cuprinsă în programul ARCE cu 7,9 

miliarde lei insuficient pentru finalizarea lucrărilor în 2006. 

Sursă de finanţare: 

 Autor: Antal Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  . 

 

 

39. Anexa nr.3/26/21 

Fişă nouă: Renovarea şi modernizarea secţiei TBC a Spitalului 

judeţean din Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi. 

Suma propusă: 150.000 lei RON. 

Motivare: Imobilul în care funcţionează secţia TBC se află într-un 

stadiu avansat de degradare, necesitând o intervenţie imediată pentru 

reabilitarea sa. Prezenta solicitare se fundamentează pe câteva principii 

cuprinse în programul de guvernare asumat de Guvernul Tăriceanu, 
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Capitolul 8 – Politica în domeniul sănătăţii ( creşterea finanţării din 

bugetul de stat, concentrarea asupra problemelor majore de sănătate 

publică, stoparea funcţionării acelor unităţi care nu îndeplinesc condiţiile 

de funcţionare din punct de vedere sanitar) , precum şi pe necesitatea de a 

împiedica răspândirea infecţiei TBC, generată de condiţiile de trai, 

alimentaţia precară, abuzul de alcool sau de frecvenţa bolilor asociate. 

Datorită faptului că transmiterea bacilului care provoacă tuberculoza se 

realizează  foarte uşor ( prin tuse, strănut sau prin vorbire) este necesară 

izolarea pacienţilor în secţii specializate, neputând fi folosite în acest scop 

secţiile de pneumologie ale spitalelor. Din considerentele menţionate 

reiese necesitatea reabilitării secţiilor TBC existente, în condiţiile în care 

închiderea lor datorită condiţiilor sanitare improprii ar favoriza creşterea 

numărului  cazurilor de TBC. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Guvenrului. 

Autor: dl.dep.Mihai Stănişoară ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

40.  Anexa nr.3/26/21 

Fişă nouă: Renovarea şi modernizarea secţiei TBC a Spitalului 

orăşenesc Orşova , judeţul Mehedinţi. 

Suma propusă: 100.000 lei RON. 

Motivare: Imobilul în care funcţionează secţia TBC se află într-un 

stadiu avansat de degradare, necesitând o intervenţie imediată pentru 

reabilitarea sa. Prezenta solicitare se fundamentează pe câteva principii 

cuprinse în programul de guvernare asumat de Guvernul Tăriceanu, 

Capitolul 8 – Politica în domeniul sănătăţii ( creşterea finanţării din 

bugetul de stat, concentrarea asupra problemelor majore de sănătate 

publică, stoparea funcţionării acelor unităţi care nu îndeplinesc condiţiile 

de funcţionare din punct de vedere sanitar) , precum şi pe necesitatea de a 
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împiedica răspândirea infecţiei TBC, generată de condiţiile de trai, 

alimentaţia precară, abuzul de alcool sau de frecvenţa bolilor asociate. 

Datorită faptului că transmiterea bacilului care provoacă tuberculoza se 

realizează  foarte uşor ( prin tuse, strănut sau prin vorbire) este necesară 

izolarea pacienţilor în secţii specializate, neputând fi folosite în acest scop 

secţiile de pneumologie ale spitalelor. Din considerentele menţionate 

reiese necesitatea reabilitării secţiilor TBC existente, în condiţiile în care 

închiderea lor datorită condiţiilor sanitare improprii ar favoriza creşterea 

numărului  cazurilor de TBC. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Guvenrului. 

Autor: dl.dep.Mihai Stănişoară ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

41. Anexa nr.3/26/21 

Fişă nouă: Renovarea şi modernizarea secţiei TBC a Spitalului 

orăşenesc Baia de Aramă , judeţul Mehedinţi. 

Suma propusă: 100.000 lei RON. 

Motivare: Imobilul în care funcţionează secţia TBC se află într-un 

stadiu avansat de degradare, necesitând o intervenţie imediată pentru 

reabilitarea sa. Prezenta solicitare se fundamentează pe câteva principii 

cuprinse în programul de guvernare asumat de Guvernul Tăriceanu, 

Capitolul 8 – Politica în domeniul sănătăţii ( creşterea finanţării din 

bugetul de stat, concentrarea asupra problemelor majore de sănătate 

publică, stoparea funcţionării acelor unităţi care nu îndeplinesc condiţiile 

de funcţionare din punct de vedere sanitar) , precum şi pe necesitatea de a 

împiedica răspândirea infecţiei TBC, generată de condiţiile de trai, 

alimentaţia precară, abuzul de alcool sau de frecvenţa bolilor asociate. 

Datorită faptului că transmiterea bacilului care provoacă tuberculoza se 

realizează  foarte uşor ( prin tuse, strănut sau prin vorbire) este necesară 
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izolarea pacienţilor în secţii specializate, neputând fi folosite în acest scop 

secţiile de pneumologie ale spitalelor. Din considerentele menţionate 

reiese necesitatea reabilitării secţiilor TBC existente, în condiţiile în care 

închiderea lor datorită condiţiilor sanitare improprii ar favoriza creşterea 

numărului  cazurilor de TBC. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Guvernului. 

Autor: dl.dep.Mihai Stănişoară ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

42.  Anexa nr.3/26/21 

Fişă nouă: Renovarea şi modernizarea secţiei TBC a Spitalului din 

localitatea Vânju Mare, judeţul Mehedinţi. 

Suma propusă: 100.000 lei RON. 

Motivare: Imobilul în care funcţionează secţia TBC se află într-un 

stadiu avansat de degradare, necesitând o intervenţie imediată pentru 

reabilitarea sa. Prezenta solicitare se fundamentează pe câteva principii 

cuprinse în programul de guvernare asumat de guvernul Tăriceanu, 

Capitolul 8 – Politica în domeniul sănătăţii ( creşterea finanţării din 

bugetul de stat, concentrarea asupra problemelor majore de sănătate 

publică, stoparea funcţionării acelor unităţi care nu îndeplinesc condiţiile 

de funcţionare din punct de vedere sanitar) , precum şi pe necesitatea de a 

împiedica răspândirea infecţiei TBC, generată de condiţiile de trai, 

alimentaţia precară, abuzul de alcool sau de frecvenţa bolilor asociate. 

Datorită faptului că transmiterea bacilului care provoacă tuberculoza se 

realizează  foarte uşor ( prin tuse, strănut sau prin vorbire) este necesară 

izolarea pacienţilor în secţii specializate, neputând fi folosite în acest scop 

secţiile de pneumologie ale spitalelor. Din considerentele menţionate 

reiese necesitatea reabilitării secţiilor TBC existente, în condiţiile în care 
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închiderea lor datorită condiţiilor sanitare improprii ar favoriza creşterea 

numărului  cazurilor de TBC. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Guvernului. 

Autor: dl.dep.Mihai Stănişoară ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

 

43. Anexa nr. 12/ 01 – Bugetul fondului naţional de asigurări 

de sănătate 

 

Cap. 5005 – Cheltuieli total 

 

- mii lei - 

Program buget 2006 Propunere buget 

2006 

Diferenţa solicitată 

9 010 654 10 250 654  +1 240 000 

 

 

Motivare:   Suma  solicitată este necesară pentru plata datoriilor 

către furnizorii de servicii medicale şi medicamente (840 000 mii lei) şi 

pentru plata medicamentelor din spitale (400 000 miii lei) 

 

Sursă de finanţare:  Prin creşterea colectării contribuţiilor la 

asigurările sociale de sănătate. 

 

Autor:dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.prof.dr.Sorin Oprescu ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita 

Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) . 
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44.  Fond Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  

15 % asistenţă primară 

60 – 70 % spitale 

20 % ambulanţă, ambulatoriu, etc. 

Autor: dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

 

 

 

 

 

       VICEPREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE, 

 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN               SEN.PROF.DR.DAN SABĂU 

 

 
 


