
 

Parlamentul  României 
 
   
 CAMERA DEPUTAŢILOR                                            SENAT  
  Comisia pentru Sănătate                                 Comisia pentru Sănătate 
          şi Familie                                                             Publică  
Nr.28/542 / 5.11. 2007                                    Nr.XXXII/366 /5 .11.2007  
 
 
 
 

A V I  Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008,  

secţiunea pentru sănătate 
(PLx 695/2007) 

 
 

Cu adresa nr.PLx 695 din 16 octombrie 2007, 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 

avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008, secţiunea 

pentru sănătate. 

La şedinţa comună din ziua de 31.10.2007, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului 

au hotărât cu 20 voturi pentru , un vot împotrivă şi o abţinere avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu următoarele  amendamente: 
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AMENDAMENTE ADMISE 

 

1. Legea Bugetului de stat pe anul 2008 

Text amendament propus 

După articolul 24 se introduce un articol nou, art.241, cu următorul 

cuprins: 

Art.241. Contribuţia pentru veniturile din pensii aflate sub limita 

sumei impozabile din pensii prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează şi se calculează 

începand cu 1 ianuarie 2008. 

Motivare:  Pentru respectarea prevederilor din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

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

dl.dep.Dan Nica ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan       

( Grup Parlamentar al PSD ) , doamna dep.Rodica Nassar ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.sen.Viorel Ştefan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

doamna sen.Adriana Ţicău  ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

2.Anexa 3/26/02  - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri 

de cheltuieli pe anii 2006 – 2011 

Capitolul 6601 , grupa 10, Titlul I – Cheltuieli de personal 

- mii lei -  

Program 2007 Propunere 2007 Diferenţa solicitată 

267.600 401.100 + 133.500 

 

Motivare: Realizarea unei creşteri salariale semnificative pentru 

personalul medical ( în mod deosebit pentru medici) fapt care ar stopa 
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exodul de cadre medicale în străinătate. Creşterea salarială propusă este de 

50 %. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat sau Fondul de rezervă aflat la 

dispoziţia Guvernului 

Autor: dep.Filonaş Chiş ( Grup Parlamentar al PSD ) şi dep.Iuliu 

Mosa ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

3. Anexa 3/26/02  - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri 

de cheltuieli pe anii 2006 – 2011 

Capitolul 6601 , grupa 10, Titlul I – Cheltuieli de personal, 

alineatul 30 – Alte drepturi salariale în bani 

- mii lei -  

Program 2007 Propunere 2007 Diferenţa solicitată 

424 1.124 + 700 

 

Motivare: Acordarea unei primei de instalare de 3 500 lei  pentru 

medicii de familie care îşi vor desfăşura activitatea în localităţi sau zone 

considerate de Ministerul Sănătăţii Publice  ca fiind zone defavorizate. 

Sursa de finanţare:  prin diminuarea cu aceeaşi sumă a fondului de 

rezervă a Ministerului Sănătăţii Publice . 

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

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  ( Grup Parlamentar al PSD ) , doamna dep.Rodica 

Nassar ( Grup Parlamentar al PSD ) . 
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 4. Anexa 3/26/02 – Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate 

după caz pe anii 2006 – 2008 ( sume alocate de la bugetul de stat) 

 Cap.6601 – Sănătate 

 Grupa 51, titlul VI, art.01, alin.11 – Transferuri din bugetul de 

stat către bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate  

 

- mii lei -  

Program 2007 Propunere 2007 Diferenţa solicitată 

140.000 2.140.000 + 2.000.000 

 

Motivare: Potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, contribuţia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei 

impozabile din pensii prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, se datorează şi se calculează 

începând cu 1 ianuarie 2008. 

La fundamentarea bugetului pe anul 2008 aceasta prevedere a fost 

ignorata si s-a preferat prorogarea termenului de la care se datorează şi se 

calculează aceasta contribuţie, la 1 ianuarie 2009, conform OUG nr.90/2007 

privind unele masuri financiar fiscale în domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal. 

Majorarea sumelor alocate sănătăţii permite dublarea sumelor alocate 

pentru principalele Programe de sănătate (oncologie, diabet, boli de nutriţie, 

HIV – SIDA, transplant de organe, boli cardiovasculare si programe de 

prevenţie, respectiv vaccinarea antigripală a populaţiei), precum şi 
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suplimentarea sumelor necesare compensării cu 90% a medicamentelor 

eliberate cu contribuţie personală. 

Sursa de finanţare: Deoarece în proiectul de buget pe 2008 nu a fost 

prevazută aceasta  suma este obligaţia Guvernului României de a suplimenta 

bugetul sau de a asigura  aceasta sumă prin redistribuire. 

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

dl.dep.Dan Nica ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan        

( Grup Parlamentar al PSD ) , doamna dep.Rodica Nassar ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.sen.Viorel Ştefan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

doamna sen.Adriana Ţicău ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

5.Anexa 3/26/02 – Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz pe anii 2006 – 2008        

( sume alocate din bugetul de stat ) 

 Capitolul 501  - Cheltuieli – Bugetul de stat  

 Grupa 51 , titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice  

Art.02 – Transferuri de capital 

- mii lei -  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

799.887 999.887 + 200.000 

 

 Motivare: Dotare echivalentă  cu cea a cabinetelor medicale 

comunale din Uniunea Europeană  (ecograf, electrocardiograf, defibrilator şi 

microanalizator) , precum şi creşterea calităţii actului medical bazat pe 

dovezi şi pe posibilitatea de a asigura asistenţă de urgenţă. 

 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 
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 Autori: dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD) , 

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

Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petru ( Grup Parlamentar al 

PD), doamna dep.Anca Constantinescu ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.dr.Luchian 

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

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

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

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  ( Grup Parlamentar al PNL ) , doamna 

dep.Graţiela Iordache ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Laurenţiu 

Mironescu ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ionescu Daniel ( Grup 

Parlamentar al PD ) . 

 

 

 6. Anexa 3/26/02 

Ministerul Sănătăţii Publice  

Textul amendamentului propus 

 Se introduce programul de tratament al surdităţii la copil, în sumă 

de 6.000 mii lei. 

 Motivare: Acces personalizat al copilului la nevoia specifică, 

conform recomandării medicale de specialitate. 

 Derularea programului se realizează prin norme metodologice 

aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 Sursa de finanţare: prin redistribuire în cadrul titlului 51 

“Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” din bugetul de stat de la 
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alin. 25 “Programe de sănătate” la alin. 11 “Transferuri din bugetul de stat 

către bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate  ”. 

Autori: Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi Ministerul Sănătăţii Publice . 

 

 

7. Anexa 3/26/02 

Ministerul Sănătăţii Publice  

Textul amendamentului propus 

 Se introduce programul de tratament în străinătate, în ţările UE ai 

bolnavilor neasiguraţi care nu beneficiază de tratament în România, în 

sumă de 1.000 mii lei. 

 Motivare: Acces al persoanelor neasigurate în spaţiul UE la 

tratamente care nu se pot face în România. 

 Derularea programului se realizează prin norme metodologice 

aprobate prin ordon comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

 Sursa de finanţare: prin redistribuire în cadrul titlului 51 

“Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” din bugetul de stat de la 

alin.25 “Programe de sănătate” la alin. 11 “Transferuri din bugetul de stat 

către bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate”. 

Autori: Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi Ministerul Sănătăţii Publice . 
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8.Anexa 3/26/22 – Ministerul Sănătăţii Publice  

 Capitolul 66.01 – Sănătate 

Cod 26.66.01.0030 

Fişa obiectivului : Spital 250 paturi cu dispensar policlinic 

Gheorghieni 

- mii lei -  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

4.982 10.000 + 5.018 

 

 Motivare: Suplimentarea sumei este absolut necesară încheierii 

lucrărilor,  2008 fiind prevăzut pentru darea în folosinţă a acestui obiectiv. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului. 

Autor: dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi 

dep.Becsek Garda Dezso ( Grup Parlamentar al UDMR )  

 

9. Anexa 3/26/22 – Ministerul Sănătăţii Publice  

 Capitolul 66.01 – Sănătate 

Cod 26.66.01.0041 

Fişa obiectivului : Spital cu 150 paturi şi dispensar policlinic în 

oraşul Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş 

- mii lei -  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

4.527 9.500 + 4.973 

 

 Motivare: Suplimentarea sumei este absolut necesară încheierii 

lucrărilor,  2008 fiind prevăzut pentru darea în folosinţă a acestui obiectiv. 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului. 

Autor: dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ), 

dep.Becsek Garda Dezso ( Grup Parlamentar al UDMR )  şi dl.dep.Buda 

Ioan ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

10. Anexa 3/26/22 –Cod 26.66.01.0056 

Fişa obiectivului : Spital cu dispensar policlinic Fălticeni 

- mii lei -  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

5.000 10.000 + 5.000 

 

 Motivare: Cei 175.000 de locuitori din municipiul Fălticeni nu au 

unde să se trateze medical. Este imperios necesar urgentarea finalizării 

lucrării. 

Sursa de finanţare: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Acţiuni 

Generale . Fondul de rezervă aflat a dispoziţia Primului ministru. 

Autor: dl.dep.Ioan Stan( Grup Parlamentar al PSD )  

 

11. Anexa 3/26/22 –Cod 26.66.01.0074 

Fişa obiectivului : Spitalul boli contagioase cu 100 paturi Focşani 

– judeţul Vrancea 

- mii lei -  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

7.892 9.000 + 1.108 

 

 Motivare: Terminarea lucrărilor de investiţii în anul 2008. 
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Sursa de finanţare: Fondul de intervenţie al Guvernului. 

Autor: dep.Corneliu Momanu ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

12. Anexa 3/26/22 

Cap.6601  –Cod 26.66.01.0206 

Fişa obiectivului : Spitalul judeţean Bacău 

- mii lei –  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

16.639 32.160 + 16.521 

 

 Motivare: Suma este necesară pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

privind furnizarea serviciilor medicale către populaţie, precum şi înfăptuirea 

programului de conformare, condiţie obligatorie pentru acreditarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, pentru perioada 2008 – 2009, 

conducerea spitalului îşi propune realizarea următoarelor obiective: 

- proiectare şi execuţie secţie oncologie – cobaltoterapie – 

valoare estimată : 6.000.000 euro; 

- reabilitare, modernizare şi dotare bloc alimentar – valoare 

estimată : 600.000 euro; 

- proiectare şi execuţie a 3 staţii de epurare şi tratare ape 

reziduale provenite din activitatea medicală – valoare estimată :3.000.000 

euro. 

În momentul de faţă secţia oncologie funcţionează într-un spaţiu care 

are o vechime de circa 100 ani, cu o dotare învechită ce nu poate asigura un 

serviciu medical de calitate.  
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Sursa de iradiere cu cobalt nu mai funcţionează în parametri optimi şi 

se impune procurarea unei noi instalaţii de iradiere externă care să asigure 

un tratament eficient. 

Blocul alimentar are o vechime de peste 35 de ani, nu a fost proiectat 

şi construit să corespundă cerinţelor actuale privind circuitele alimentelor . 

Dotarea este învechită cu un randament scăzut şi mari consumuri de energie. 

Anual sunt necesare sume importante pentru a funcţiona la un minim de 

condiţii cerute. 

Spitalul Judeţean Bacău nu a fost prevăzut cu staţii proprii de 

colectare, epurare şi tratare a apelor reziduale provenite din activitatea 

medicală. În aceste condiţii, pe lângă faptul că aceste ape reprezintă o sursă 

de poluare, anual Spitalul Judeţean Bacău cheltuie sume importante pentru 

tratarea lor în staţiile oraşului. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

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

 

13. Anexa 3/26/22 

Ministerul Sănătăţii Publice  

Textul amendamentului 

Fişă nouă: Spital judeţean de urgenţă – judeţul Alba. Indicatorii 

tehnico-economici ai acestui obiectiv au fost aprobaţi prin Hotărârea 

Guvernului nr.1182/04.10.2007.  

Propunere buget pe 2008 : 14.756 mii lei. 

 Motivare:  Acest obiectiv nu a fost cuprins în bugetul pe anul 2008, 

întrucat Hotărârea Guvernului nr. 1182/2007 a fost emisă în luna octombrie 

2007. 
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 Sursa de finanţare: prin diminuarea proporţională a sumelor propuse 

pe anul 2008 pentru 16 spitale judeţene. 

Autori: Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi Ministerul Sănătăţii Publice . 

 

14. Anexa nr.3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Orăşenesc cu 100 paturi Ineu 

Propunere buget 2008: 16.000 mii lei 

Motivare: Suma este necesară pentru finalizarea lucrărilor de 

construcţii la acest spital în semestrul II al anului 2008. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului. 

Autor: dl.dep.Titu Nicolae Gheorghiof ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

15. Anexa  nr.  3/26/22 

Cap. 66.01 – Sănătate 

Fişă nouă: Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi 

Propunere buget 2008:  16.639 lei 

Motivare: Acest obiectiv nu a fost cuprins în bugetul pe anul 2008, 

întrucât Hotărârea Guvernului nr.1183/2007 a fost emisă în luna octombrie 

2007. 

Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la alte obiective de investiţii.  

Astfel se diminuează propunerile pe anul 2008 la următoarele obiective de 

investiţii: - spital universitar regional de urgenţă Târgu Mureş – 15.000 mii 

lei; - spital municipal Reghin – 1.639 mii lei. 

Menţionăm că pentru anul 2008, la aceste obiective de investiţii sunt 

alocate sume suplimentare faţă de restul proiectelor de acelaşi tip. 
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Autori: dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Dan Nica ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan       

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.sen.Viorel Ştefan ( Grup Parlamentar al 

PSD ) , doamna sen.Adriana Ticău ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Strungă Emil ( Grup Parlamentar al PNL ) .  

 

 

16. Anexa nr.3/26/22  

Cap. 66.01 – Sănătate 

Fişă nouă: Spitalul  Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” , Galaţi 

Propunere buget 2008:  1.200.000 lei 

Motivare: Suma este necesară pentru achiziţionarea urgentă a unui 

computer tomograf. Acest echipament este necesar pentru investigaţiile 

copiilor internaţi în urgenţă, în vederea diagnosticării rapide şi evitării unor 

costuri suplimentare aferente unor investigaţii ce pot fi astfel excluse. 

Sursa de finanţare:  prin redistribuire în bugetul ministerului, 

respectiv prin reducerea cu 1.200 mii lei a sumei alocate obiectivului de 

investiţii  “Spital municipal Reghin” pentru care s-au alocat sume mai mari 

comparativ cu proiecte de investiţii similare sau  prin diminuarea cu aceeaşi 

sumă a fondului de rezervă. 

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

dl.dep.Dan Nica ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan      

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.sen.Viorel Ştefan ( Grup Parlamentar al 

PSD ) şi doamna sen.Adriana Ţicău ( Grup Parlamentar al PSD ) . 
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17. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Municipal Motru, judeţul Gorj  

Propunere buget 2008: 1.400.000 lei 

Motivare: Deoarece  municipiul Motru are o populaţie care a lucrat şi 

lucrează în domeniul mineritului dar şi pensionari care au nevoie de acest 

aparat. 

Sursa de finanţare: - 

Autor: dl.sen.Ilie Petrescu ( Grup Parlamentar al PRM ) . 

 

18. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Turceni, judeţul Gorj  

Propunere buget 2008: 5.000.000 lei 

Motivare: Pentru reabilitarea spitalului şi pentru cetăţenii localităţii 

care sunt nevoiţi să suporte pe lângă boală şi nişte condiţii mizere în 

perioada de spitalizare. 

Sursa de finanţare: - 

Autor: dl.sen.Ilie Petrescu ( Grup Parlamentar al PRM ) . 

 

19. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul de Urgenţă „Sfânta Treime” Iaşi  

Propunere buget 2008: 2.500.000 lei 

Motivare: Pentru reabilitare bloc operator ATI 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat, taxa pe viciu, fond de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.dep.Movilă Petru ( Grup Parlamentar al PD ) . 
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20. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” Iaşi 

Propunere buget 2008: 10.500.000 lei 

Motivare: Pentru reabilitare , modernizare Pavilion III, IV şi VII 

ambulatoriu de specialitate 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat, taxa pe viciu, fond de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 

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

 

21. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Clinic Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” 

Iaşi  

Propunere buget 2008: 7.500.000 lei 

Motivare: Pentru reabilitare pavilion I şi II 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat, taxa pe viciu, fond de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 

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

 

22. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Orăşenesc Tg.Frumos, judeţul  Iaşi  

Propunere buget 2008: 5.328.000 lei 

Motivare: Pentru lucrări de reparaţii şi modernizare, compartiment 

primire urgenţe şi obstetrică ginecologie. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat, taxa pe viciu, fond de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.dep.Movilă Petru ( Grup Parlamentar al PD ) . 
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23. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi  

Propunere buget 2008: 2.650.000 lei 

Motivare: Pentru înfiinţare şi dotare CSM-uri. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat, taxa pe viciu, fond de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 

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

 

24. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul de Cardiologie  Iaşi  

Propunere buget 2008: 16.000.000.000 lei 

Motivare: Pentru studiu de fezabilitate. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat, taxa pe viciu, fond de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 

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

 

25. Anexa  nr.  3/26/22 

Cap. 66.01 – Sănătate 

Fişă nouă: Dispensar comuna Spineni, judeţul Olt 

Propunere buget 2008:  200.000 lei 

Motivare: Dispensarul din comuna Spineni, judeţul Olt ar urma să 

deservească locuitorii din comuna Spineni cât şi din satele adiacente 

acesteia. Această investiţie a fost executată cu fondurile alocate de către 

Primăria comunei Spineni , până în stadiul actual, iar cu această sumă se 

finalizează execuţia. 

Autor: dl.dep.Florin Iordache ( Grup Parlamentar al PSD ) . 
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26. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti 

Propunere buget 2008: 10.000.000 lei 

Motivare: Pentru reabilitare clădire, realizare circuite funcţionale 

pentru conformare în vederea acreditării, creşterea calităţii şi securităţii 

actului medical, dotare corespunzătoare. 

Sursa de finanţare: Fonduri proprii ale Ministerului Sănătăţii 

Publice, taxa pe viciu, fond de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

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

 

27. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Centrul Naţional de Prelevare şi Conservare a Celulelor 

STEM 

Propunere buget: 3.500.000 lei ( 1.000.000 euro) 

Motivare: Tratamentul afecţiunilor prin transplant de celule STEM 

este un tratament modern care şi-a dovedit eficacitatea medicală în multe 

boli care, până în prezent, erau letale. Importul de celule STEM a devenit , 

în cele mai multe situaţii , o afacere ilegală şi imorală, pacienţii fiind obligaţi 

să achite sume ce variază în jurul a 1.000 euro/caz. Asigurarea funcţionării 

Centrului Naţional de Prelevare şi Conservare a Celulelor STEM va duce 

nemijlocit la reducerea esenţială a costurilor ( 50 – 70 euro/caz) 

reprezentând un beneficiu pentru pacienţi şi , totodată,  la creşterea 

prestigiului medicinii româneşti. 

În aceste condiţii, finanţarea  Centrului Naţional de Prelevare şi 

Conservare a Celulelor STEM devine un obiectiv esenţial al politicii de 

sănătate. 
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Sursa de finanţare: Suma solicitată va fi alocată de la Fondul 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi parţial prin coplată de la 

beneficiarii transplantului cu celule STEM. 

Autori : Dl.acad.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.Ciocâlteu Alexandru ( Grup 

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

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

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

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

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

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ). 

 

28. Anexa 3/26/22 

 Fişă nouă: Înfiinţarea a 8 Centre Naţionale de Nefrourologie, 

Dializă  şi Transplant Renal în spitalele  : Fundeni şi Sf.Ioan Bucureşti, 

Sf.Spiridon Iaşi, Iuliu Haţeganu Cluj,   Spitalul Judeţean Timişoara, 

Spitalul Judeţean Târgu Mureş, Spitalul Judeţean Craiova, Spitalul 

Judeţean Constanţa. 

 Propunere buget: 20.000.000 lei  

 Motivare: Creşterea calităţii îngrijirii bolnavilor renali şi a numărului 

de transplante renale . 

 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

 Autori: dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD) , 

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

Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petru ( Grup Parlamentar al 
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PD) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ) , doamna dep.Anca 

Constantinescu ( Grup Parlamentar al PD), dl.dep.dr.Rădulescu Cristian       

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

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

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

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  ( Grup Parlamentar al PNL ) , doamna 

dep.Graţiela Iordache ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Laurenţiu 

Mironescu ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ionescu Daniel ( Grup 

Parlamentar al PD ) . 

 

 29. Anexa 3/26/22 

 Fişă nouă: Spitalul Judeţean Constanţa 

 Propunere buget : 12.000.000 lei 

 Motivare : La acest obiectiv au început lucrările de reparaţii capitale 

în anul 2004, acestea fiind finanţate atât din alocaţii bugetare 

guvernamentale cât şi cu contribuţia Consiliului Judeţean Constanţa. În anii 

2005 – 2006, datorită lipsei finanţării, lucrările de reparaţii au fost sistate. În 

anul 2007, atât Guvernul cât şi Consiliul Judeţean Constanţa au reluat 

alocarea de resurse financiare, permiţând continuarea lucrărilor.  

Sursa de finanţare : din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, 

permiţându-se astfel continuarea lucrărilor demarate. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 
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30. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Clinic Judeţean Constanţa 

Propunere buget : 800.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 

Sursa de finanţare: Suma de 800 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

31. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Municipal Boli Infecţioase Constanţa 

Propunere buget : 800.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 

Sursa de finanţare: Suma de 800 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

32. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Ftziologie Agigea – judeţul Constanţa 

Propunere buget : 800.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 
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Sursa de finanţare: Suma de 800 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

33. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Ortopedie Eforie Sud, judeţul Constanţa 

Propunere buget : 150.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 

Sursa de finanţare: Suma de 150 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

34. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul  Hârşova, judeţul  Constanţa 

Propunere buget : 800.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 

Sursa de finanţare: Suma de 800 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Eduard Stelian 
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Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

 

 

35. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Pneumoftiziologie Palazu Mare, judeţul 

Constanţa 

Propunere buget : 300.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 

Sursa de finanţare: Suma de 300 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

36. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Psihiatrie Palazu Mare, Judeţul Constanţa 

Propunere buget : 300.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 

Sursa de finanţare: Suma de 300 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori: dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 
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37. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Recuperare Neuropsihiatrie Techirghiol, 

judeţul Constanţa 

Propunere buget : 800.000 lei 

Motivare: Clădire veche ce necesită reparaţii. 

Sursa de finanţare: Suma de 800 mii lei urmează a fi preluată din 

rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Autori:  dl.dep.Alexandru Mazăre ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

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

Martin ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.Dan Mocănescu ( independent), 

dl.dep.Gheorghe Dragomir ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

 

38. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Construcţia unui dispensar în satul Corlatele, comuna 

Izvoarele, judeţul Dolj 

Propunere buget : 125.000 lei 

Motivare: Pentru construirea unui dispensar în satul Corlate, comuna 

Izvoare, judeţul Dolj 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.Horaţiu Buzatu ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 
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39. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, judeţul 

Neamţ 

Propunere buget : 2.500 mii lei 

Motivare: Pentru reparaţii capitale ( 1.000 mii lei) şi pentru 

modernizarea centralei termice ( 1.500 mii lei). 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.sen.Şerban Strătilă ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

40. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Orăşenesc Târgu Neamţ, judeţul Neamţ 

Propunere buget : 1.200 mii lei 

Motivare: Pentru reparaţii capitale la spital. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.sen.Şerban Strătilă ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

41. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul TBC Bisericani, judeţul Neamţ 

Propunere buget : 800 mii lei 

Motivare: Pentru reparaţii capitale la spital. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.sen.Şerban Strătilă ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

42. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Orăşenesc Roznov, judeţul Neamţ 

Propunere buget : 300 mii lei 

Motivare: Pentru reparaţii capitale la spital. 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.sen.Şerban Strătilă ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

43. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Orăşenesc Bicaz, judeţul Neamţ 

Propunere buget : 300 mii lei 

Motivare: Pentru reparaţii capitale la spital. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.sen.Şerban Strătilă ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

44. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Centrul de 

sănătate mintală, judeţul Neamţ 

Propunere buget : 1.000 mii lei 

Motivare: Pentru a asigura finanţarea corespunzătoare a investiţiei la 

acest obiectiv. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.sen.Şerban Strătilă ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

45. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, Centrul de 

primire urgenţe, judeţul Neamţ 

Propunere buget : 1.000 mii lei 

Motivare: Pentru înlocuirea vechilor lifturi. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Autor: dl.sen.Şerban Strătilă ( Grup Parlamentar al PNL ) . 
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46. Anexa 3/26/22 

Fişă nouă: Spitalul Municipal Vatra Dornei 

Propunere buget : 33.542.356 lei 

Motivare: Zona Vatra Dornei este o zonă izolată din punct de vedere 

geografic, cel mai apropiat spital la care se poate apela, în caz de urgenţă, 

aflându-se la o distanţă de 120 km., accesul în această zonă este extrem de 

dificil, mai ales în perioada iernii. De asemenea, menţionăm că în zona Vatra 

Dornei se practică sporturi de iarnă, confruntându-ne cu numeroase cazuri de 

accidentări grave şi aflându-ne în imposibilitatea de a acorda ajutor medical 

de specialitate de urgenţă. Clădirea spitalului  existent, având o vechime de 

aproximativ 100 de ani, se află într-o stare avansată de degradare. 

Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului . 

Autori: dl.dep.Dumitru Pardău ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) , dl.dep.Gheorghe Flutur ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) şi dl.dep.Romică Andreica ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

 

47. Anexa nr.10/01 – Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pe anii 2006 – 2011 

Cap.0001, Sucap.05 – Venituri – Total 

- mii lei –  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

16.916.536 18.916.536 + 2.000.000 

 

Motivare: Ca o consecinţă a introducerii art.241. 
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Sursa de finanţare: Prin transfer din bugetul de stat către bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate deoarece în proiectul 

de buget pe anul 2008 nu a fost prevăzută această sumă. 

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

dl.dep.Dan Nica ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan       

( Grup Parlamentar al PSD )  , doamna dep.Rodica Nassar ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.sen.Viorel Ştefan ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

doamna sen.Adriana Ticău ( Grup Parlamentar al PSD )  . 

 

48. Anexa nr.10/01 – Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pe anii 2006 – 2011 

Cap.4205, Subvenţii de la bugetul de stat 

Subcap.30 – Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 

pensionari 

- mii lei –  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

121.209 2.121.209 + 2.000.000 

Motivare: Ca o consecinţă a introducerii art.241. 

Sursa de finanţare: Prin transfer din bugetul de stat către bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate deoarece în proiectul 

de buget pe anul 2008 nu a fost prevăzută această sumă. 

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

dl.dep.Dan Nica ( Grup Parlamentar al PSD )  , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan       

( Grup Parlamentar al PSD )  , doamna dep.Rodica Nassar ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.sen.Viorel Ştefan ( Grup Parlamentar al PSD )  , 

doamna sen.Adriana Ţicău ( Grup Parlamentar al PSD ) . 
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49. Anexa nr.10/01 – Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pe anii 2006 – 2011 

Cap.6605, Subcapitol 04, paragraf 03 – Asistenţă medicală 

stomatologică 

- mii lei –  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

86.702 130.053 + 43.351 

Motivare: Dezvoltarea serviciilor stomatologice de calitate, precum şi 

a intervenţiilor profilactice în domeniu. Accesul unui număr mai mare de 

copii şi persoane cu probleme sociale la serviciile de medicină dentară. 

Sursa de finanţare: Prin creşterea colectării contribuţiilor la 

asigurările sociale de sănătate. Fonduri proprii ale Ministerului Sănătăţii 

Publice . 

Autori: dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  ( Grup Parlamentar al PNL )  , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Luchian Ion 

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

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

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  . 

 

50. Anexa nr.10/01 – Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pe anii 2006 – 2011 

Cap.6805 – Asigurări şi asistenţa socială 

Subcapitol 05 Asistenţa socială pentru familie şi copii  

- mii lei –  

Program 2008 Propuneri 2008 Diferenţa solicitată 

288.766 404.272 + 115.506 
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Motivare: Pentru a asigura finanţarea necesară creşterii alocaţiei 

pentru copil. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice  . 

Autori: doamna dep.Raluca Turcan ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) şi dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

 

AMENDAMENTE RESPINSE: 

 

 

Anexa 10 – Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate  

1. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la , astfel: - subcapitolul 03 

„Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale ” 

, paragraful 01 „Medicamente cu şi fără contribuţie personala ” se 

suplimentează cu suma de 612186 mii lei de la 3.060.931mii lei la 3673117 

mii lei. 

Motivare: În acest buget au fost incluse şi bugetele aferente fostelor 

programe de diabet şi cancer, care în urma descentralizării a dus la dublarea 

consumului de medicamente. În fiecare an se înregistrează o creştere cu 

aproximativ 20 % a consumului ca urmare a creşterii speranţei de viaţă şi 

înmulţirii numărului de beneficiari de medicamente. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 
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sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

2. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 03 „Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 

şi dispozitive medicale ” , paragraful 02 „Medicamente pentru boli cronice 

cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ” se 

suplimentează cu suma de 236.000 mii lei de la 1.180.000 mii lei la 

1.416.000 mii lei. 

Motivare: Pentru eliminarea listelor de aşteptare şi sporire a 

numărului de pacienţi care beneficiază efectiv de tratament în programul de 

combatere a hepatitei cronice. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

3. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: subcapitolul 03 „Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 

dispozitive medicale ” , paragraful 03 „Materiale sanitare specifice utilizate 
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în programele naţionale cu scop curativ ” se suplimentează cu suma de 

23.691 mii lei de la 118.456 mii lei la 142.147 mii lei. 

Motivare: În programul de combatere a bolilor cardiovasculare unde 

numărul pacienţilor care necesită tratamente invazive este de 5 ori mai mare 

decât numărul celor care beneficiază de aceste proceduri prin programe. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

4. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 03 „Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 

şi dispozitive medicale ” , paragraful 04 „Servicii medicale de hemodializă 

şi dializă peritoneală ” se suplimentează cu suma de 51.809 mii lei de la 

518.090 mii lei la 569.899 mii lei. 

Motivare: Numărul pacienţilor care necesită dializa peritoneală este 

cu 20 % mai mare decât cel aflaţi în program. Alocaţia bugetară 

suplimentară ar permite privatizarea unui număr de încă 8 centre, soluţie 

care a dat rezultate evidente în folosul pacienţilor. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 
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Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

5. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 03 „Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 

şi dispozitive medicale ” , paragraful 05 „Dispozitive şi echipamente 

medicale” se suplimentează cu suma de 16000 mii lei de la 160.000 mii lei 

la 176000 mii lei. 

Motivare: Pentru acoperirea deficitului înregistrat. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

6. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 04 „Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 

şi dispozitive medicale ” , paragraful 01 „Asistenta medicala primara ” se 

suplimentează cu suma de 466.500 mii lei de la 1555.000 mii lei la 

2.021.500 mii lei. 

Motivare: Pentru a asigura o creştere concordanţă a veniturilor 

corespunzătoare salarizării personalului similar bugetar la care s-a înregistrat 

o creştere cu 50 % a salariilor. 
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Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

7. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 04 „Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 

şi dispozitive medicale ” , paragraful 02 „Asistenţa medicală pentru 

specialităţi clinice ” se suplimentează cu suma de 336.010 mii lei de la 

395306 mii lei la 731.316 mii lei. 

Motivare: Pentru a asigura o creştere concordanţă a veniturilor 

corespunzătoare salarizării personalului similar bugetar la care s-a înregistrat 

o creştere cu 50 % a salariilor. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

8. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 04 „Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 

şi dispozitive medicale ” , paragraful 03 „Asistenţa medicală stomatologică ” 
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se suplimentează cu suma de 17.340 mii lei de la 86702 mii lei la 104.042 

mii lei. 

Motivare: Pentru a îmbunătăţi asistenţa medicală stomatologică. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 

 

 

9. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 05 „Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport 

sanitar ” , paragraful 07 „Îngrijiri la domiciliu ” se suplimentează cu suma de 

6743 mii lei de la 16859 mii lei la 23601 mii lei. 

Motivare: Descongestionarea asistenţei medicale spitaliceşti se poate 

face numai concomitent cu creşterea numărului de servicii din ambulator 

inclusiv la domiciliu. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

Autor: dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) . 
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10. Se propune modificarea bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, la capitolul 6605 ” Sănătate ” , 

astfel: - subcapitolul 05 „Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport 

sanitar ” , paragraful 11 „Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al 

Uniunii Europene ” se suplimentează cu suma de 341.435 mii lei de la 

158.565 mii lei la 500.000 mii lei. 

Motivare: Populaţia asigurată are dreptul la îngrijiri de sănătate în 

Uniunea Europeană – acoperite de Fondul asigurărilor sociale de sănătate în 

cazul afecţiunilor care nu pot fi tratate în România. Suma alocată este 

disproporţionat de mică în comparaţie cu solicitările existente încă din acest 

an. Fenomenul de utilizare a cardului european de sănătate este mult 

subevaluat şi se datorează neinformării populaţiei asupra drepturilor pe care 

le au. 

Sursa de finanţare: Transfer de la Ministerul Sănătăţii Publice şi 

schimbarea destinaţiei fondurilor alocate programului de evaluare a stării de 

sănătate şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Prin modificarea Legii 

nr.95/2006 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008. 

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

 

Motivarea respingerii amendamentelor de la pct.1 - 10: Programul 

de evaluare a stării de sănătate a populaţiei este un program de o importanţă 

strategică pentru elaborarea viitoarelor politici de sănătate. Reducerea 

fondurilor alocate pentru acest program va împiedica elaborarea şi aplicarea 

programelor de prevenţie şi educaţie sanitară. 
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11. Eliminare investiţii obiective noi: Spital Reghin, Sighişoara, 

Târnăveni, Sovata, Sărmaşu, Luduş, Deda, Band, Gurghiu, Iernut 

Motivare: Finanţare discriminatorie a investiţiilor în judeţul Mureş 

reprezentat în Parlament de ministru. 

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

Motivarea respingerii: Aceste obiective de investiţii înlocuiesc 

actualele unităţi sanitare care fiinţează în clădiri retrocedate în urma 

hotărârilor judecătoreşti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM           SEN.ŞERBAN STRĂTILĂ 

 


