
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/257/ 17 Mai 2006                           
 
 

A V I Z  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2006 (PLx 418/2006) 

 
 

 Cu adresa nr.PLx 418 din 3 mai 2006, în conformitate cu prevederile art.9 

din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,  

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului au fost sesizate cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate (PLx 

418/2006) . 

 Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului au hotărât, de comun acord, să avizeze 

separat proiectul de lege. 

La şedinţa din data de 16.05.2006, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

următoarele amendamente: 
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1.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anul 2006 - Sinteză 

Cap.66.01 – Sănătate 

- mii lei - 

Program 2006 Program rectificat Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

1.473.621 1.489.704 1.556.189 + 182.568 

  

 Motivare: Suma de 182.568 mii RON este absolut necesară pentru : 

- Titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în sumă de 47.743 mii lei pentru 

combaterea gripei aviare şi consultanţă pentru asistenţa de urgenţă. 

- Titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” , 

în sumă de 74.745 mii lei din care : 4.745 mii lei pentru TVA aparatura 

medicală şi echipamente de comunicaţii de urgenţă procurate din credite 

externe, componenta locală Banca Mondială şi suma de 70.000 mii lei pentru 

reabilitarea unităţilor sanitare de psihiatrie. 

- Titlul 55 „Alte transferuri” suma de 6.670 mii lei pentru Institutul 

Cantacuzino ( linie producţie). 

- Titlul 70 „Cheltuieli de capital „ suma de 50.000 mii lei pentru 

investiţii ( studii de fezabilitate spitale regionale de grad I şi II). 

- Titlul 81 suma de 3.410 mii lei pentru Rambursări de credite. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului. 

 

Autor: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre        

( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al 

PC ) , dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) , 
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dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu   ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ). 

 

2. Anexa nr.3/26/07 – Sinteza bugetului pe capitole, titluri de 

cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe anul 2006 ( sume alocate de la bugetul 

de stat) 

Capitolul 66.01 – Sănătate 

 

- mii lei - 

Program 2006 Program rectificat Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

1.337.160 1.337.160 1.519.728 + 182.568 

 

Motivare: Suma de 182.568 mii RON este absolut necesară pentru : 

- Titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în sumă de 47.743 mii lei pentru 

combaterea gripei aviare şi consultanţă pentru asistenţa de urgenţă. 

- Titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” , 

în sumă de 74.745 mii lei din care : 4.745 mii lei pentru TVA aparatura 

medicală şi echipamente de comunicaţii de urgenţă procurate din credite 

externe, componenta locală Banca Mondială şi suma de 70.000 mii lei pentru 

reabilitarea unităţilor sanitare de psihiatrie. 

- Titlul 55 „Alte transferuri” suma de 6.670 mii lei pentru Institutul 

Cantacuzino ( linie producţie). 

- Titlul 70 „Cheltuieli de capital „ suma de 50.000 mii lei pentru 

investiţii ( studii de fezabilitate spitale regionale de grad I şi II). 
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- Titlul 81 suma de 3.410 mii lei pentru Rambursări de credite. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului. 

 

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre        

( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al 

PC ) , dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu   ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ). 

 

3. Anexa nr.6/02 – Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, 

subcapitole şi paragrafe  ( sume alocate din Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate ) 

Capitolul 66.05 – Sănătate 

Subcapitolul 04, paragraful 01 – Asistenţa medicală primară 

 

- mii lei - 

Program 2006 Program rectificat Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

444.008 444.008 888.016 + 444.008 
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Motivare: Reforma reală în sănătate impune finanţarea suplimentară a 

asistenţei medicale primare, urmărindu-se prin aceasta diminuarea costurilor pe 

care le implică spitalizarea bolnavilor. 

 

Sursa de finanţare: Reducerea fondurilor generate în urma reevaluării şi 

restructurării spitalelor. 

 

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre        

( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al 

PC ) , dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu   ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ). 

 

4. Anexa nr.6/02 – Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, 

subcapitole şi paragrafe  ( sume alocate din Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate ) 

Capitolul 66.05 – Sănătate 

Subcapitolul 04, paragraful 03 – Asistenţa medicală stomatologică 

- mii lei - 

Program 2006 Program rectificat Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

64.758 64.758 70.758 + 6.000 
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Motivare: Indicele morbidităţii în urma afecţiunilor stomatologice este 

foarte mare în special la copii şi tineri , motiv pentru care sunt necesare 

tratamente profilactice în acest domeniu. 

 

Sursa de finanţare: Din suma de 1.900.000 mii RON, care reprezintă 

creanţele care se află în evidenţa AVAS. 

 

Autori: dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) şi dl.dep.dr.Bonis 

Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ) . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

 
 

 
 


