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

Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2008 (PLx 152/2008) 

 
 

 Cu adresa nr.PLx 815 din 17 martie 2008, Biroul Permanent, în 

conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale 

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

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului, în vederea 

dezbaterii şi avizării, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2008 (PLx 152/2008).  

 

 În urma examinării, în şedinţa din 09 aprilie 2007 Comisia pentru sănătate 

şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului 

au hotărât, cu majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, 

numai cu condiţia adoptării următoarelor amendamente: 

 
                                             



 AMENDAMENTE 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 152/2008) 

 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 25/2008 

Amendamentul propus Motivare Sursa de finanţare 

0 1 2 3 4 

1    _______ La art. 2, după alin. (3), se 

introduce un nou alineat 

alin.(4), cu următorul cuprins: 

 „(4) Se suplimentează 

fondurile alocate de la 

bugetul de stat pe anul 2008 

la Ministerul Sănătăţii 

Publice cu suma de 220 

milioane lei.” 

Autor: Comisia pentru sănătate 

şi familie şi sen.prof.dr. Dan 

Sabău 

 

Pentru a se asigura 

continuarea procesului de 

reformă în domeniul sănătăţii 

şi pentru asigurarea creşterii 

calităţii asistenţei medicale 

acordate populaţiei este 

necesară alocarea minimală a 

unor fonduri suplimentare 

care reprezintă 1% din 

bugetul de stat pe anul 2008. 

 

Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia 

Guvernului. 



 
0. 1. 2. 3. 4. 
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2. Anexa nr. 1, pct. 12 

 

„12. Ministerul Sănătăţii 

Publice         

      -433.740 mii lei ” 

 

 

Se elimină. 

 
 
 
 
Autor: Comisia pentru sănătate 

şi familie şi sen.prof.dr. Dan 

Sabău 

 

 

Bugetul sănătăţii trebuie 

protejat şi consolidat  şi nu 

trebuie să fie afectat de 

economii bugetare (în sumă 

de 433.740 mii lei) care vor 

produce grave 

disfuncţionalităţi în buna 

funcţionare a sistemului 

sanitar. 

 

 

Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia 

Guvernului. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexa nr. 2, pct. 8 
 

„8. Ministerul Sănătăţii 

Publice 

-110.230 mii lei” 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

Autor: Comisia pentru sănătate 

şi familie şi sen.prof.dr. Dan 

Sabău 

 

 

Bugetul sănătăţii trebuie 

protejat şi consolidat  şi nu 

trebuie să fie afectat de 

economii bugetare (în sumă 

de 110.230 mii lei) care vor 

produce grave 

disfuncţionalităţi în buna 

 

 

Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia 

Guvernului. 

 

 

 



 
0. 1. 2. 3. 4. 

 

 3

  

 

 funcţionare a sistemului 

sanitar. 

 

 

 
 
 

 

 

  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

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