
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 SENATUL 

Comisia pentru sănătate şi 
familie 
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Nr.28/ 287 / 5 decembrie 2011  Nr.XXXII/  435  / 5 decembrie 2011 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2012 

 
 

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

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

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

avizare, cu proiectul Legii bugetului  de stat pe anul 2012, trimis comisiilor cu 

adresele nr.PLx 692 din 28 noiembrie 2011, respectiv nr. L 717/2011. 

La şedinţa comună din ziua de 05.12.2011, Comisia sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au hotărât  cu 14 

voturi pentru şi 10 împotrivă  avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

înaintată de Guvern.  

În cursul dezbaterilor au fost prezentate 81 de amendamente care, supuse 

votului,  au fost respinse cu majoritate de  voturi şi care fac obiectul anexei. 

 

       PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 

 Dep. RODICA NASSAR                       Sen. ION ROTARU 

 
 
Întocmit, 
Livia Spînu – consilier parlamentar 
Cristina Bologan – consultant parlamentar



ANEXA 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ 

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii  
 
 
 

1. Articol nou Se propune introducerea unui articol 
nou Art.8, alin.(31) cu următorul 
cuprins : 
 
”Art.8 alin.(31) – Sumele încasate 
din contribuţia prevăzută în 
O.U.G. nr. 77/2011 sunt folosite 
exclusiv pentru acoperirea 
cheltuielilor cu medicamentele 
incluse în programele naţionale de 
sănătate, precum şi pentru 
medicamentele cu sau fără 
contribuţie personală, folosite în 
tratamentul ambulatoriu pe bază 
de prescripţie medicală prin 
farmaciile cu circuit deschis, în 
tratamentul spitalicesc” 
 
 
Autori : 
Senator Independent Mircea Dan 
Geoană 
Deputat PSD Oana Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Thome 

Sursa de finanţare : 
 
Sumele încasate din contribuţia prevăzută în 
O.U.G. nr. 77/2011 
 
Motivaţia : 
 
Securizarea destinaţiei fondurilor colectate 
în temeiul O.U.G. nr. 77/2011 şi prin 
aceasta asigurarea accesului neîntrerupt al 
populaţiei la medicamentele cu şi fără 
contribuţie personală acordate în sistem 
ambulatoriu, în cadrul programelor 
naţionale de sănătate, precum şi în unităţile 
sanitare cu paturi 
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Deputat PSD Doina Burcău 
Deputat PDL Cătălin Croitoru 
Deputat Independent Mircia Giurgiu 
Deputat Independent Florentin Gust 
Baloşin 
Deputat PSD Mugurel Surupăceanu 
Deputat Independent Daniel Oajdea 
Deputat PSD Dumitru Chiriţă 

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

La anexa nr. 3/26/01 pag. 1, la cap 
5000, paragraful A, se propune 
suplimentarea sumei destinate 
Ministerului Sănătăţii până la 
suma care să reprezinte 5 % din 
PIB. 
 
Autor: dep.Rodica Nassar ( Grup 
parlamentar PSD  ) 
 

    Resursele bugetare destinate Ministerului 
Sănătăţii pentru anul 2012 reprezintă foarte 
puţin faţă de media ţărilor Uniunii 
Europene care alocă în medie între 9-12% 
din PIB. 
     Guvernul nu îşi respectă promisiunile 
din Programul de guvernare care stabileşte 
ca ţintă creşterea bugetului alocat 
Ministerului Sănătăţii până la 6% din PIB. 
    Creşterea este necesară pentru 
îmbunătăţirea actului medical, pentru 
eficientizarea şi modernizarea activităţilor 
spitaliceşti, pentru dotarea cu aparatură. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la 
alte instituţii publice şi din suma aflată la 
dispoziţia Guvernului. 
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3. Anexa 3/26 – capitolul 
5001 
grupa  
Cheltuieli de capital 

Construire sediu dispensar uman, 
Sat Terca, Comuna Lopătari, Judeţ 
Buzău = 100.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD 
 

Realizarea unor spaţii necesare funcţionării 
normale a dispensarului uman 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 

 

4. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sanatatii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri intre 
unitati ale 
administratiei publice, 
art.02 – Transferuri de 
capital, alin.12  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 870 mii lei  pentru finanţare 
studiu de fezabilitate şi proiectare  
construcţie spital oraşenesc 
Năvodari ,localitatea Năvodari,  
jud. Constanţa  
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu impact 
social. 

 

5. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI –Transferuri între 
unitaţi ale 
administraţiei publice - 
art. 02 alin 12 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 14.000 mii lei  pentru finanţare 
reabilitare secţii spital municipal  
în localitatea Medgidia jud. 
Constanţa   
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Obiectiv nou de investiţii  
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6. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între 
unităţi ale 
administraţiei publice, 
art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru 
finanţarea sănătăţii 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 150 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Finalizare clădire 
Dispensar uman Voloiac”- comuna 
Voloiac, judeţul Mehedinţi . 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 
 

Avem nevoie de sprijin pentru finalizare. 
Sănătatea este pe primul loc. 

 

7. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02, alin 12 

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

Numărul mare al populaţiei din localitate şi 
distanţa mare de orasul Ludus unde, se 
deplasează pentru tratamente stomatologice, 
impune construcţia unui Cabinet 
stomatologic şi bugetul local nu ne permite 
acest lucru. 
Obiectiv de investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 50% din 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit pe anul 
2012 
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8. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02, alin 12 

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

Stare avansată de degradare a imobilului. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a 
medicilor şi consultarea bolnavilor în 
condiţii optime. Există studiu de 
fezabilitate. 
Obiectiv de investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 50% din 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit pe anul 
2012 

 

9. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02, alin 12 

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

Dispensarele se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Obiectiv de investiţii 
important pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 50% din 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit pe anul 
2012 
 

 

10. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02, alin 12 

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

Lucrare promovată prin licitaţie publică 
aflată sub contract, întreruptă momentan din 
lipsă de fonduri. 
Obiectiv de investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 50% din 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit pe anul 
2012 
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11. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02, alin 12 

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

Lucrare promovată prin licitaţie publică 
aflată sub contract, întreruptă momentan din 
lipsă de fonduri 
Obiectiv de investiţii important pentru 
comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 50% din 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit pe anul 
2012. 

 

12. Anexa 3/26/02  
 Ministerul Sănătăţii  
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI  Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
 
art. 02 - Transferuri de 
capital, alin. 12 – 
Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  400 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare, modernizare 
şi dotare  a clădirii Secţiei de 
Oncologie din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba, 
Municipiul  Alba Iulia, jud. Alba. 
 
 
Autor: deputat PNL Călin Potor 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea lucrărilor de intervenţie de 
natura reparaţiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalului de urgenţă,  in 
vederea conformării acestuia la cerinţele pe 
care trebuie să le indeplinească spitalele 
pentru oferirea unor servicii medicale de 
calitate.  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 

 

 7 



13. Anexa 3/26/02  
 Ministerul Sănătăţii  
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI  Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
 
art. 02 - Transferuri de 
capital, alin. 11 – 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale în 
spitale 
 
 
 
 
 
 

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

.Asigurarea lucrărilor de intervenţii de 
natura reparaţiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalului municipal,  in vederea 
conformării acestuia la cerinţele pe care 
trebuie să le indeplinească spitalele pentru 
acreditare şi oferirea unor servicii medicale 
de calitate.  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 

 

14. Anexa 3/26/02  
 Ministerul Sănătăţii  
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI  Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 12 - 
Transferuri pentru 
finanţarea investitiilor in 
spitale 
 
 
 
 
 

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

Pentru o infrastructură medicală adecvată 
nevoilor persoanelor care beneficiază de 
serviciile medicale oferite. 
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15. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, 
art. 02, alin. 11 – 
reparaţii capitale în 
spitale 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.600 mii lei pentru modernizare 
sarpantă Spital în Mun. Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău. 
 
 
 
 
Autori: Deputat George Scutaru 
Senator Cristi Bâgiu  
Deputat  Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir  
Deputat Mihai Donţu  
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 
 

Pentru a spori calitatea serviciilor medicale 
oferite. 
 
  

 

 

16. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/28 - Sănătate 
Alte cheltuieli de 
investiţii  
Venituri proprii - 
Transferuri pentru 
reparaţii capitale la 
spitale 

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

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul procesului de 
reformă din sistemul sanitar 
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17. Ministerul Sănătăţii 

Anexa 3/26/29 – Fişe de 
investiţii 
(Reluarea fişei de 
investiţii din Legea 
bugetului pe anul 2009) 

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

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

 

18. Anexa 3/26/29 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice – art.02 
Transferuri de capital, 
alin. 12- Transferuri 
pentru finanţarea 
investiţiilor în spitale. 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 47.572 mii lei pentru construcţia 
Spitalului Universitar Regional de 
Urgenţă Târgu Mureş, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
  
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Prin HG 1014/2007 s-au aprobat indicatorii 
tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii "Spitalul Universitar Regional 
de Urgenţă", judeţul Mureş, cu 844 
paturi.  
Finanţarea obiectivului de investiţii se face 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice, în limita 
sumelor aprobate anual cu această 
destinaţie, şi, în completare, din alte surse 
legal constituite, conform programelor de 
investiţii publice aprobate potrivit legii. 
 

 

19. Anexa 3/26/02, 
Ministerul Sănătăţii 
Grupa/Titlul 51 – 
Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02, alin. 11 – 
reparaţii capitale în 
spitale 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 29.517 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

Reparaţii capitale, modernizari si 
constructii la Spitalul Judeţean  
Braşov. 

 
 

Autor: Deputat  Mihai Donţu  
Grupurile parlamentare  ale PNL 
 

Este necesară suplimentarea fondurilor 
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a 
Spitalului Judeţean Braşov. Exista lucrari in 
curs, unele nedecontate.pentru Corpul A 
este necesara si proiectare, consolidare, 
renovare si reamenajare. Este necesara 
reamenajarea spatiului de triaj pacienti, 
lucrari si servicii privind securitatea la 
incendiu, reparatie capitala bloc operator, si 
altele. 
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20. Anexa 3/26/02, 
Ministerul Sănătăţii 
Grupa/Titlul 51 – 
Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02, alin. 12 – 
finanţarea investiţiilor în 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
1.426.020 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

Demararea lucrarilor de investitie 
Spital Clinic de Urgenta  Braşov, 
com. Harman. 

 
 

Autor : Deputat  Mihai Donţu  
Grupurile parlamentare  ale PNL 
 

Este necesară finantarea care sa acopere 
primul an de implementare a lucrarilor de 
investitie Spital Clinic de Urgenta  Braşov, 
com. Harman. Terenul a fost pus la 
dispozitie de administratia comunei 
Harman, iar proiectul este pus la dispozitie 
de Ministerul Sanatatii. Investitia este strict 
necesara municipiului Brasov si zonei 
adiacente. 

 

21.  
Anexa 3/26/28 – 
Ministerul Sănătăţii – 
cap 5001-Cheltuieli- 
Buget de stat, cod 
5001510212, 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor 
în spitale 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara – Casa Austria-  regim 
P + 1, jud Timiş. 
 
Autori:  Deputat PNL Horia 
Cristian, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Obiectiv nou de investitii – creare spaţiu 
pentru tomografie computerizata  
(parter 100 mp) si extindere saloane 
Politraumatologie (etaj 100 mp)  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

 

22. Anexa 3/26/02 - 
Ministerul Sănătăţii - 
Cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 12 
Transferuri pentru 
finantarea 
investitiilor la spitale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investitii 
„Spitalul judetean de Urgenta 
Galati”, Municipiul Galaţi, jud. 
Galaţi 
 
Autori : deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

Investitia este necesara pentru a asigura 
servicii medicale de urgenta locuitorilor din 
tot judetul Galati. 
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23. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii –
Grupa/Titlul 51 titlul VI 
Transferuri între unitaţi 
ale administraţiei publice 
-  

Se propune alocarea  sumei de 1500 
mii lei pentru construire dispensar 
uman în sat Stelnica, comuna 
Stelnica,  judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora,  
Grupurile Parlamenentare reunite ale  
PNL 
 

Locuitorii sunt nevoiti sa meraga la medic 
tocmai in Fetesti sau sa cheme ambulanta, 
pentru a se trata. 

 

24. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii  
Capitol 5001, Grupa 51, 
Titlul VI - Transferuri 
între unităţi al
administraţiei publice 

e  

Art. 01, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru 
finanţarea sănătăţii  
  

Se alocă  suma de 80.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Spitalul Universitar Regional de 
Urgenţă Iaşi”, judeţul Iaşi 

 
Autori:  
Deputat PNL – Relu Fenechiu 
Deputat PNL – Cristian Adomniţei 
Senator PNL – Varujan Vosganian 
Deputat PSD – Vasile Mocanu 
Deputat PSD – Neculai Răţoi 
Deputat PSD – Stanciu Anghel 
Senator PSD – Florin 
Constantinescu 
Senator PSD – Constantin Sorin 
Lazăr 
Deputat PDL – Petru Movilă 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Social Democrat 

Asigurarea fondurilor pentru proiectarea şi 
execuţia obiectivului „Spitalul Universitar 
Regional de Urgenţă Iaşi” 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii a 
ordonatorilor principali de credite pe anul 
2012. 
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25. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii  
Capitol 5001, Grupa 51, 
Titlul VI - Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01, alin. 38 – 
Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-
sociale  
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 120 mii lei  în vederea finanţării 
obiectivului de investiţii “Dotare cu 
echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de 
servicii sociale, inclusiv 
echipamente pentru persoane cu 
dizabilităţi, Spital Social, Podu 
Iloaiei ”, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat PNL Relu 
Fenechiu,  
Deputat PNL – Cristian Adomniţei  
Senator PNL – Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma este necesară în vederea realizării 
obiectivului nou de investiţii pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi a 
infrastructurii serviciilor de sănătate în 
mediul rural. 

 

26. Anexa nr. 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
art. 02 - Transferuri de 
capital, alin. 12 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor în 
spitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la cu suma de 
10.000 mii lei ron pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal Bacău. 
 
Autori: 
Deputati PNL  

  Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel
Donţu Mihai-Aurel
Dragomir Gheorghe
Holban Titi
Nicolăescu Gheorghe-Eugen
Ţintean Ioan
Uioreanu Horea-Dorin
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat 

Realizarea Spitalului în cauză este unul 
dintre cele mai importante obiective de 
investiţii din oraşul Bacău, obiectiv absolut 
necesar având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul municipiului.  
 
Sursa : Diminuarea cheltuielilor cu bunurile 
si serviciile ale ordonatorilor principali de 
credite  cu 50% pe anul 2012 
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27. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 150.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie centru de zi 
pentru copii, comuna Orleşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale. 

 

28. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice:  
- art. 02 - Transferuri de 
capital, alin. 12 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor în 
spitale 
 
 
 
 
 
 
 

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

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu. 
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29. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Cămin 
Bătrâni,oraş Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medico-sociala rurala si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

 

30. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
- art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
sănătăţii  
 
 
 
 
 
 
 

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

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu. 
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31. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  302,492 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Dotări Cămin de 
Bătrâni Stoiceni, com. N.Bălcescu 
judeţul Vâlcea 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  
 
 
 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medico-sociala rurala si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

 

32. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 - art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
45 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii  
 

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

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu. 
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33. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţarea unui Cămin 
de bătrîni în blocurile miniere, 
reabilitare, punere în funcţiune, com. 
Copăceni 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  
 
 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si medico-sociale si 
asigurarea protectiei sociale a categoriilor 
defavorizate.  

 

34. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 - art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
45 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii  
 

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

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest spaţiu 
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35. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 - art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
45 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sau 
înfiinţarea unui punct farmaceutic 
veterinar Copăceni 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  
 
 
 

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

 

36. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin de 
Bătrâni, com. Măciuca,  judeţul 
Vâlcea 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  
 
 
 
 
 

Obiectiv de investiţii nou Sumele sunt 
necesare pentru imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu 
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37. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Centrul de 
asistenţă socială, com. Titeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  

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

 

38. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 
 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5000 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Centru 
pentru copii, oraş Băbeni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  
din Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
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39. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
Obiective de investiţii în 
continuare 
6601710101 
Constructii…113.788 
mii lei 

 
 
6601710101 Constructii…114.288 
mii lei 
 
Autori:  
Antal István, 
Erdei Dolóczki István 
Edler András, 
deputaţi UDMR 
 

 

 

 

 

Suplimentarea cu 440 mii lei a bugetului 
Ministerului Sănătăţii este destinată unor 
lucrări la DSP Harghita, astfel: 
1. Instalarea sistemului de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă – 
contribuţia proprie la programul de 
finanţare nerambursabilă derulat prin 
Fondul de mediu....180 mii lei 

2. Reparaţii capitale privind optimizarea 
căilor de acces între clădirile DSP...80 
mii lei 

3. Reparaţii capitale drumuri de acces 
platforme şi împrejurimi....100 mii lei 

4. Reparaţii capitale laboratoare, 
îmbunătăţire confort termic...80 mii lei 

 
Sursa de finanţare: Fond de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 

40. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601510222 Transferuri 
de la bugetul de stat 
către bugetele locale 
pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de 
comunicaţii în urgenţă în 
sănătate…..5.000 mii lei 

 
6601510222 Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea aparaturii medicale 
şi echipamentelor de comunicaţii în 
urgenţă în sănătate…..25.822 mii lei 
 
Autori:  
Antal István, 
Erdei Dolóczki István 
Edler András, 
deputaţi UDMR 
 

Suplimentarea bugetului MS cu suma de 
20.822 mii lei, solicitată de CJ Harghita în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 
48/2010 este destinată finanţării 
cheltuielilor: 

1. Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea 
Ciuc ...15.481 mii lei 

2. Spitalului de Psihiatrie Tulgheş....5.341 
mii lei 

 
Sursa de finanţare: Fond de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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41. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 /capitol 
5001/ grupa 51/alineat 

23 

Alocarea sumei de 12.000 mii lei. 
 
Autor: Monica IACOB - RIDZI 
Deputat PDL 
 

Se solicită alocarea acestei sume pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii la Spitalul 
de Urgenţă Petroşani.  
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 

 

42. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 /capitol 
5001/ grupa 51/alineat 

24 
 

Alocarea sumei de 8.000 mii lei. 
 
Autor: Monica IACOB - RIDZI 
Deputat PDL 
 

Se solicită alocarea acestei sume pentru 
dotarea cu aparatură medicală a Spitalului 
de Urgenţă Petroşani 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 

 

43. Anexa nr.3/26/02 
Ministerul Sănătăţii  
5601/01/51/01 
Transferuri curente  
 

Se introduce un indicator nou 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetul Academiei de Ştiinţe 
Medicale  ………..   1700 mii lei ” 
 
 
Autori: deputat  PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu 
deputat  PSD de Iaşi  
Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
activităţii Academiei de Ştiinţe Medicale. 
 
Sursa de finanţare  
Se transferă de la Anexa nr.3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 5601/01/51/01/11 
Transferuri curente. 
 

 

44. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sanatatii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI- Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice, art.02 – 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 3.805 mii lei pentru Reabilitare, 
compartimentare si extindere bloc 
cronici existent in vederea 
amenajarii unitatii medico – sociale 
cu 120 de paturi, dim municipiul 

In curs de implementare, termen de 
finalizare la data de 20.12.2011 
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Transferuri de capital, 
alin.12 

Hunedoara, cod CPV 45000000-7, 
Lucrari de constructii cod CPV – 
45421141-4, Lucrari de 
compartimentare cod CPV 
45262800-9, Lucrari de extindere a 
cladirilor, municipiul Hunedoara, 
judetul Hunedoara 
 
Autori: deputat PNL Ţîmpău Radu 
Bogdan, deputat PNL Câmpeanu 
Mariana, senator PNL Ruşanu Dan 
Radu. 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Mihai Donţu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

45. Anexa 3/26/28 
660151.02.08.Aparatura 
medicala  

Se propune alocarea sumei de 2 310 
mii lei pentru achizitionarea  se 
aparatura medicala la Sectia de 
interne a Spitalului Orasenesc 
Buhusi ,jud.Bacau. 
 
 
 
Autor:Senator PSD Mitrea Elena 
 
 

Pentru buna desfasurare a activitatii 
medicale este necesara achizitionarea in 
regim de urgenta a:unui ecograf 
Doppler,monitor pentru functii 
vitale,electrocardiograf,monitor Holter-
tensiune arteriala,analizor automat pentru 
hemostaza,analizor de electroliti.  
 
Sursa de finantare  : Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
cap.5001, grupa 50, art. 01 
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46. Anexa 3/26/28 
51.02.11.Transferuri 
pentru reparatii capitale 
spitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii Publice cu 
suma de  300 mii lei      pentru 
reabilitarea  termica a Spitalului 
de Psihiatrie Buhusi ,judetul 
Bacau. 
 
Autor:Senator PSD Mitrea Elena 
 

Se solicita adoptarea amendamentului 
pentru demararea lucrarilor de reabilitare a 
Spitalului de Psihiatrie Buhusi,jud.Bacau. 
 
Sursa de finantare : Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
cap.5001, grupa 50, art. 01 
 
 

 

47. Anexa3/26/13 
Cap.5010/Grupa 51 
Titlul VI-
alin.35.Transferuri din 
veniturile proprii ale 
Ministerului Sanatatii 
Publice catre fonduri de 
asigurari sociale. 

Suplimentarea sumei pentru 
finantarea Programului National 
de screening pentru depistarea 
cancerului de col uterin cu suma de 
30 milioane de lei ,necesara pentru 
o mai buna acoperire a solicitarilor 
de evaluare medicala a femeilor 
din categoria de varsta 18-64 de 
ani. 
 
Autor:Senator PSD Mitrea Elena 
 
 

Programului National de screening pentru 
depistarea cancerului de col uterin este un 
program de o importanta majora care 
asigura preventia unei boli de multe ori 
fatala daca nu este diagnosticata la 
timp.Datorita situatiei economice actuale un 
numar mare de femei nu pot face acest 
consult care este mai putin costisitor decat 
tratamentul bolii in sine.  
 
Sursa de finantare : Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
cap.5001, grupa 50, art. 01 
 
 

 

48. Legea bugetului de stat 
pe 2012 Anexa 3/26 
Ministerul  Sănătăţii 

Dotare sectia prosectura Spitalul 
Municipal Pascani  - valoare 
3.000.000 lei 
 
Autor. Florin Constantinescu 
Senator PSD 

Sectia nu a fost modernizata pana acum iar 
in cadrul spitalului functioneaza o sectie de 
ingrijiri paleative care este prima sectie cu 
acest specific din tara 
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 
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49. Legea bugetului de stat 
pe 2012 Anexa 3/26 
Ministerul  Sănătăţii 

Reabilitare si reparatii capitale 
spitale  
1. Spitalul Clinic de recuperare 
valoare 12.209.768 
2. Spitalul Dr.C.I.Parhon valoare 
615.000 
3.Spitalul Sfantul Spiridon valoare 
1.200.000 
 
Autor : Florin Constantinescu 
Senator PSD, Sorin Constantin 
Lazăr Senator PSD 
 
 

Este urgenta reabilitarea spitalelor 
mentionate, deoarece sunt spitale judetene 
la care apeleaza populatia din tot judetul 
Iasi. 

 
 

Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

 

50. Anexa nr. 3/26/02 pag. 6 
Cap. 6601 
Titlu 71 
Art. 01 
Alin. 01 
 

Consolidare, reparaţii capitale, 
extindere prin mansardare a Secţiei 
de Pneumoftiziologie Vaslui 
Valoare: 16.500 mii lei 
 Autori:  
senator PSD Silistru Doina 
deputat PSD Cristea Victor 
Grup parlamentar PSD 
 

Clădirea face parte din patrimoniul istoric, 
iar în decursul timpului a suferit casări 
inegale, fapt ce a condus la deteriorarea 
structurii de rezistenţă; finisajele interioare 
nu sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului  Sănătăţii. 

 

51 Anexa nr. 3/26/02 pag. 6 
Cap. 6601 
Titlu 71 
Art. 01 
Alin. 01 
 

Construire Centru de sănătate 
mintală, în cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui 
 
Valoare: 2.772 mii lei 
  
Autori:  
senator PSD Silistru Doina 
deputat PSD Cristea Victor 
Grup parlamentar PSD 

 

Se impune construirea unui Centru de 
sănătate mintală, pentru copii şi adulţi, în 
vederea creşterii calităţii serviciilor 
mediale, conform unui Ordin al ministrului 
Sănătăţii, emis încă din 2006. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului  Sănătăţii. 
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52. Anexa nr. 3/26/02 pag. 5 
Cap. 6601 
Titlu 51 
 
 

Reparaţii capitale şi modernizare 
Secţia Dermato-
Venerice+Contagioase – Spitalul nr. 
2 
 
Valoare: 44.725 mii lei 
Autori:  
senator PSD Silistru Doina 
deputat PSD Cristea Victor 
Grup parlamentar PSD 

 

Fluxurile sanitare de funcţionarea nu 
corespund standardelor şi normelor sanitare 
în vigoare, reţelele de instalaţii nu asigură 
în totalitate necesităţile spitalului. Clădirea 
a fost supusă numeroaselor activităţi 
seismice, în urma cărora nu a fost făcută 
nicio evaluare şi nicio intervenţie asupra 
structurii de rezistenţă.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului  Sănătăţii 
 

 

53. Anexa nr. 3/26/02 pag. 5 
Cap. 6601 
Titlu 51 
Art. 02 
Alin. 23 

Susţinerea investiţiei  
Dispensarul medical din satul Tacuta 
 
Valoare:  1.000 mii lei 
Autori:  
senator PSD Silistru Doina 
 
 
 
 
 

Reabilitarea totală a dispensarului – o 
prioritate în realizarea serviciilor de 
sănătate acordate populaţiei, în condiţiile în 
care expertiza este efectuată. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului  
Sănătăţii 

 

54. Legea Bugetului de Stat 
pe 2012, Anexa 3/26 
 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea şi/sau 
finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Spitalului de Pediatrie Ploieşti. 
 
Autor: Senator PSD- Iulian Bădescu 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea 
actului medical. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
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55. Legea Bugetului de Stat 
pe 2012, Anexa 3/26 
 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea şi/sau 
finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Secţiei „Buna Vestire” din cadrul 
Spitalului Judeţean Ploieşti. 
 
Autor: Senator PSD- Iulian Bădescu 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea 
actului medical. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

 

56. Legea Bugetului de Stat 
pe 2012, Anexa 3/26 
 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea şi/sau 
finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Spitalului Municipal nr. 1 Ploieşti -
„Schuller”. 
 
Autor: Senator PSD- Iulian Bădescu 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea 
actului medical. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 

 

57. Legea Bugetului de Stat 
pe 2012, Anexa 3/26 
 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII 

Alocarea sumei de 35.000 de lei în 
vederea execuţiei lucrării de 
instalaţie încălzire centrală la 
Dispensarul Uman din Comuna 
Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova. 
 
 
Autor: Senator PSD- Iulian Bădescu 
 
 
 
 
 
 
 

Necesitatea desfăşurării în condiţii propice 
a actului medical public. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
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58. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru modernizarea, reabilitarea şi 
dotarea cu echipamente de 
specialitate a Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Municipal 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Autor:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 

Documentaţia pentru depunere este  în curs 
de elaborare, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 400.000 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
1.400.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

59. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 13.600.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

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

 

60. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 613.550 lei 
pentru reparatii curente la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

Sunt necesare reparaţii curente la nivelul 
corpului de spital dat în funcţiune în anul 
2002 cât şi a anexei spitalului unde 
funcţionează serviciul de ambulanţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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61. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru lucrări de consolidare 
terasament la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 

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

 

62. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 5.531.840 lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 

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

 

63. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 60.000.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul 
de Urgenţă Petroşani, judeţul 
Hunedoara. 
 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

În cei 32 de ani de când funcţionează 
spitalul în această clădire, nu a beneficiat de 
nici o reparaţie capitală. Reparatia este 
necesara si in vederea acreditarii spitalului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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64. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 1.802.617,18 lei 
pentru Studiu de fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI 
SPALATORIE”         - Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 
 
 

 
 

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

 

65. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 1.360.811,43 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K. 
„INSTALATII SI RETELE DE 
SEMNALIZARE INCENDIU”- 
Spitalul Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 
 
 

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

 

 29 



66. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 1.279.000 lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 

 

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

 

67. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 27.732,90 mii lei 
pentru  modernizarea şi extinderea 
unităţii prin construirea unei aripi 
noi la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, judeţul Hunedoara. 
 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 
 
 
 
 
 
 

Construirea unei aripi noi a spitalului cu o 
suprafaţă utilă de 2900 mp care împreună 
cu supraînăltarea corpului principal cu două 
nivele ar duce la obtinerea a circa 390 
locuri de cazare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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68. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 4.976.351,33 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
UNITATE PRIMIRE URGENTE – 
UPU, Spitalul Municipal “Dr. 
Alexandru  Simionescu“  
Hunedoara. 
 
 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 
 

 
 
 

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

 

69. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 3.224.756,50 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE ANESTEZIE SI TERAPIE 
INTENSIVA –ATI Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 
 

Acreditarea spitalului si alinierea la 
cerintele  prevederilor U.E. si legilor in  
vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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70. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 4.963.258,39 lei 
pentru  Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE CHIRURGIE, Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

 

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

 

71. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 2.500.000 lei 
pentru reabilitarea si modernizarea 
Spitalului Municipal Vulcan, jud.  
Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 

Cladirea in care a functionat spitalul este 
veche, cu circuite si utilitati ce necesita 
modernizare conform standardelor 
europene. Dotarea cu aparatura medicala 
moderna. Rabilitare secţii, compartimente, 
CPU, spitalizare zi. Modernizarea secţiilor, 
compartimentelor, farmaciei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

72. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 3.561.910 lei 
pentru construcţie nouă - Spitalul 
Municipal Vulcan, jud.  Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 

Este necesară pentru desfăşurarea 
activităţilor medicale la care se prevăd 
circuite speciale (boli infecţioase, 
dermatologie, HIV/SIDA, TBC, etc.) 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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73. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru echipamente - Spitalul 
Municipal Vulcan, jud.  Hunedoara. 
 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

 
 
 

Senzori de fum, şi stem de securitate şi 
alarmă, camere video, echipament IT, etc., 
necesare acreditărilor şi certificărilor 
precum şi legislaţiei în vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

74. Legea bugetului de stat 
pe 2012 
Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
materiale consumabile - Spitalul 
Municipal Vulcan, jud.  Hunedoara. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Pentru desfăşurarea activităţilor medicale şi 
combaterea infecţiilor nosocomiale.  
 
 
Sursa de finanare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

75. Legea bugetului de stat 
pe 2012 Anexa 3/26 
Ministerul  Sănătăţii 

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

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru: 
 
 - construcţia Spitalului de Urgentă Cluj  
  -valoare – 100.000.000 lei 
 
 Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
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76. Anexa 3/26/02 – 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune alocarea unui procent 
de minimum 9% din Bugetul 
Sănătăţii către asistenţa medicală 
primară. 
 
Autori: 
Grupurile Reunite ale 
Parlamentarilor Progresişti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistenţa medicală primară reprezintă 
temelia sistemului sanitar, baza piramidei 
sistemului care dacă este finanţată eficient 
degrevează presiunea pe spitale unde 
cheltuielile sunt mult mai mari. În toate 
ţările comunităţii europene, asistenţei 
medicale primare  i se alocă un procent de 
minim 15% din bugetul sănătăţii. În 
momentul de faţă, asistenţa medicală 
primară are alocat un procent de 5-6% din 
bugetul sănătăţii ceea ce reprezintă mult 
mai puţin comparativ cu procentele alocate 
în statele membre UE şi cu nevoile reale ale 
domeniului. Propunem creşterea 
procentului alocat în acelaşi timp cu 
creşterea controlului pe cheltuielile din 
asistenţa medicală primară (în momentul de 
faţă finanţarea asistenţei medicale primare 
şi cheltuielile din sistem aproape că nu sunt 
controlate). Pentru a fi eficientă orice 
schimbare în sistem trebuie să asigure 
aşezarea acestuia pe o temelie stabilă, 
rezistentă. Pentru sistemul sanitar, la baza 
piramidei acestuia suportul este asigurat de 
asistenţa medicală primară.  Finanţarea şi 
susţinerea corespunzătoare a acestui sector 
va asigura stabilitatea întregului sistem. 
Ceea ce am scris mai sus, împreună cu 
apariţia (în sfârşit) pachetului minim de 
servicii medicale constituie primele acţiuni 
ce ar trebui întreprinse pentru asigurarea 
funcţionalităţii sistemului. Pentru mai bună 
înţelegere a celor prezentate este suficient 
să facem următoarele precizări: anual, 
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medicii de familie din România au 
aproximativ 80 milioane de consultaţii 
medicale; în ambulatoriu de specialitate, 
anual, medicii, efectuează aproximativ 24 
milioane consultaţii medicale iar în spitale 
sunt internaţi, investigaţi, diagnosticaţi şi 
trataţi aproximativ 4,9 milioane de 
persoane. Pentru toate acestea, din bugetul 
anual al sănătăţii, sunt alocate următoarele 
procente: 5-6% pentru medicina de familie, 
3-4% pentru ambulatoriu de specialitate şi 
peste 70% pentru spitale. (diferenţa de 
procente este alocată medicinii de urgenţă şi 
programelor naţionale de sănătate). 
Apariţia pachetului minim de servicii 
medicale creează premisele construcţiei 
pachetelor complementare şi suplimentare 
de servicii medicale care ar putea fi 
finanţate de către o casă privată de asigurări 
de sănătate (pentru asta însă, avem nevoie 
de legislaţie care să permită înfiinţarea casei 
private). Existenţa caselor private de 
asigurări de sănătate ar duce la apariţia 
concurenţei în sistem şi, ceea ce este cel 
mai important, ar crea posibilitatea stabilirii 
unor costuri reale ale serviciilor medicale 
pe fiecare domeniu în parte. (precizăm că 
până acum în ultimii 20 de ani bugetul 
alocat medicinei primare a avut cuantumul 
cel mai mare – aproape 8% în anul 2008). 
Această alocare bugetară ar putea fi însoţită 
de o prevedere care să impună obligaţia din 
partea medicilor de familie de a rezolva 
minimum 80% din cazuri la nivelul 
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cabinetului de medicină primară – stipulare 
existentă în contractul-cadru pentru 
acordarea asistenţei medicale primare din 
anii 1999 şi 2000. 
 
Sursa de finanţare 
Redistribuirea din Bugetul Ministerului 
Sănătăţii de la bugetul spitalelor către 
asistenţa medicală primară 
 

77. Anexa nr. 10 / 03 ,  4205 
/ 26 Subvenţii primite de 
FNUASS  

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

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

 

78. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04  /03 
Asistenţa medicală 
stomatologică  

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

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

 

79. Anexa nr. 10 / 03 pagina 
11,  6605 / 04 / 04 
Asistenţa medicală in 
specialitati paraclinice 

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

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

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

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

 

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

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

Din anul 2008, bugetul alocat spitalelor a 
scazut constant ajungand cu mai mult de 2 
miliarde lei mai mic. Aceasta, in conditiile 
in care in termeni reali bugetul a scazut de 
la 3 mld Euro  sub 2 mld Euro in 2011. 
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	Din suma prevăzută se alocă suma de 3.805 mii lei pentru Reabilitare, compartimentare si extindere bloc cronici existent in vederea amenajarii unitatii medico – sociale cu 120 de paturi, dim municipiul Hunedoara, cod CPV 45000000-7, Lucrari de constructii cod CPV – 45421141-4, Lucrari de compartimentare cod CPV 45262800-9, Lucrari de extindere a cladirilor, municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara 
	In curs de implementare, termen de finalizare la data de 20.12.2011 
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