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AVIZ 
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În conformitate cu prevederile art.21 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 2014, trimis comisiilor cu 

adresele nr.PLx 514 din 18 noiembrie 2013, respectiv nr. L 654/2013. 

La şedinţa comună din ziua de 22.11.2013, Comisia sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au hotărât  cu 17 

voturi pentru şi 3 împotrivă  avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

înaintată de Guvern cu amendamentele care fac obiectul anexei. 

 

       PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 

 Dep. RODICA NASSAR                       Sen. ION LUCHIAN 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Gheorghe Marinescu– şef birou 
Cristina Bologan – consilier parlamentar



ANEXA 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 

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  
 
 
 

1. Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
Titlul 51. alin 51.01.03 

Majorarea cu suma de 900 mii ron la 
Titlul 51 Transferuri intre unitati al 
admnstratii public, Alin 51.01.03 
Actiuni de sanatate. 
 
 
Autori: Dep Gratiela Gavrilescu Dep 
Horia Cristian ( Grup Parlamentar 
PNL ) 
 

Asigurarea de sume suplimentare pentu 
medicamente, materale sanitare si drepturi 
salariale pentu UPU, CPU, UPU-SMURD. 
 
Sursa de finanţare : diminuarea cu suma 
de 900 mii ron de la Cp 66.01 Sanatate, 
titlul 20 Bunuri si servicii, alin 20.05.03 
Lenjerie si accesorii de pat. 

Această modificare se impune 
pentru corecţia unei erori în 
elaborarea proiectului de 
buget, modificare susţinută de 
Ministerul Sănătăţii. 
 

2. Anexa nr.10 
Cap 6605 
Subcapitol 04  
Paragraf 03  
Asistenţă medicală 
stomatologică 

Suplimentarea cu 40.000 mii lei la 
asistenţă medicală stomatologică 
 
 
Autor: d-na dep.Rodica Nassar  
( Grup Parlamentar PSD ), dl.senator 
Ion Luchian,  dl. dep. Grigore 
Crăciunescu  ( Grup Parlamentar 
PNL ), dl.dep.Bònis István ( Grup 
Parlamentar UDMR ) 
 

Se observă o creştere accentuată a 
incidenţei afecţiunilor dentare la copii , iar 
rata morbidităţii acestor afecţiuni la adulţi 
se menţine la un procent de peste 90 %. 
 
 
Sursa de finanţare : Prin redistribuirea 
sumei de  26.000  mii lei de la  Capitol 
6605 Subcapitol 04 paragraf 04 Asistenţă 
medicală pentru specialităţi paraclinice şi a 
sumei de 14.000 mii lei de la de la  Capitol 
6605 Subcapitol 06 paragraf 01 Spitale 
generale 
 

Amendament agreat şi susţinut  
de Ministerul Sănătăţii, 
precum şi de CNAS . 
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II. 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. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI 
Transferuri între unităţi 
ale 
administraţiei publice: 
art. 02 – Transferuri 
curente, alin. 12 - 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor în 
spitale 

Majorarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, cu suma de 10.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construire, amenajare, modernizare 
şi extindere din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Târgovişte, 
judeţul Dâmboviţa. 
 
Autor: 
Deputat Florin Aurelian Popescu  
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. 

Suma este necesara pentru continuarea 
lucrărilor de construire, amenajare, 
modernizare şi extindere din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, 
judeţul Dâmboviţa. Importanţa acestei 
investiţii este dată de necesitatea asigurării 
unor condiţii optime pentru desfăşurarea 
actului medical. 
 
Sursa de Finanţare:  majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
de impozite şi taxe estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 5 miliarde lei. 

 

2. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Sănătăţii/ 
Capitol / Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri între 
unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Articol 01 Transferuri 
curente/ Alineat 45 
Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
sănătăţii 

Majorarea cu 292,997 mii lei a 
transferurilor către bugetele locale. 
    
 
Autor : Paul Maria Andreea, deputat 
PDL 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul Satu Mare 
în vederea dotării şi modernizării  
maternităţilor, întrucât Satu Mare este 
judeţul cu cel mai mare număr de copii 
născuţi morţi: 9 din 1.000 de copii se nasc 
morţi, mai mult decât dublu faţă de media 
înregistrată la nivel naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
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3. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Sănătăţii/ 
Capitol / Grupa 51 Titlul 
VI Transferuri între 
unităţi ale unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Articol 01 Transferuri 
curente/ Alineat 25 
Programe pentru sănătate  

Majorarea cu 292,997 mii lei a 
transferurilor către bugetele locale. 
    
 
Autor: Paul Maria Andreea, deputat 
PDL 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul Satu Mare 
în vederea derulării de programe pentru 
îmbunătăţirea stării de sănătate a noilor 
născuţi şi a mamelor, întrucât rata 
mortalităţii infantile în judeţ se ridică la 
10,5‰, în condiţiile în care media naţională 
este de 9,4‰. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
 

 

4. Ministerul Sanatatii – 
anexa nr. 3/26, capitol 
5001 Cheltuieli curente, 
titlul II Bunuri si 
servicii, articol 32, 
Finantarea programelor 
nationale de sanatate 
derulate de unitatile 
sanitare din reteaua 
administratiei publice 
locale 
 

Alocarea sumei de 40.000 mii lei 
pentru repunerea in functiune la 
parametrii optimi a Institutului 
Cantacuzino. 
 
 
 
 
 

Autor: 
 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP-

DD 

Institutul Cantacuzino asigura securitatea 
epidemiologica a Romaniei prin produse 
farmaceutice ieftine, multe dintre ele unice 
la nivel mondial.  

Investitiile sunt necesare pentru a asigura 
calitatea echipamentului medical, 
compatibilă cu cerintele de bună practică în 
fabricatie si pentru a creste capacitatea de 
productie.  

 
   
Sursa de finantare: redistribuiri de sume din 
Bugetul administratiei prezidentiale  sau din 
cadrul bugetului Ministerului Sănătătii, 
capitol 6601, titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, art 1, 
alineat 45 Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru finantarea 
sanatatii 

 

5. Anexa nr. 3/26S - 
Ministerul Sanatatii, 
 capitol 6601 Sanatate, 
 grupa 51/titlul VI 

Alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru pentru achizitionarea si 
montarea unui computer tomograf la 
Spitalul de Urgenta ,,Elena 

In lipsa unui astfel de aparat pacienti in 
stare grava sunt trimisi la Iasi, Galati sau un 
operator privat aflat la distanta de spital . 

Spitalul risca sa fie declasificat de la 
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Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
art. 02 Transfer de 
capital 
alin. .22  Transferuri de 
la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii 
medicale si 
echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in 
sanatate  
 

Beldiman” din Barlad 
 
 
 
 
 

Autor: 
 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup 

PP-DD 

gradul III la gradul IV ceea ce inseamna o 
finantare redusa cu aproximativ o treime si 
disparitia compartimentului de primiri 
urgenta,vor disparea linii de garda iar 
asistenta medicala a barladenilor se va 
degrada. 
 
Sursa de finantare:   
  redistribuiri de sume din Bugetul 
administratiei prezidentiale sau  din cadrul 
bugetului Ministerului Sănătătii, capitolul 
6500 Subcapitolul 01, Partea a III-a 
Cheltuieli social-culturale, Grupa 20, titlul 
II, Bunuri si servicii. 
 

6.  
Ministerul Sanatatii – 
anexa nr. 3/26, 
 capitol 6601 Sanatate, 
Grupa 51, Titlul VI 
Transferuri intre unitati 
ale administratiei 
publice, Articol 02, alin 
12 
Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale  

 
Alocarea sumei de 31.500 mii lei 

pentru  Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţe „Sfântul Spiridon” 
 
 
 
 

Autor: 
 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP-

DD 

 
Pentru asigurarea fondurilor necesare 

îmbunătăţirii condiţiilor  privind serviciile 
medicale furnizate de acest spital, 
activitatea fiind structurată pe trei 
segmente: asistenţă medicală, învăţământ 
medical universitar şi postuniversitar şi 
cercetare ştiinţifică medicală. 
   

Sursa de finantare: din cadrul bugetului 
Ministerului Sănătătii, capitolul 6500 
Subcapitolul 01, Partea a III-a Cheltuieli 
social-culturale, Grupa 20, titlul II, Bunuri 
si servicii. 

 

 

7. Ministerul Sanatatii – 
anexa nr. 3/26, 
 capitol 6601 Sanatate,  
51.02.12 

Se propune alocarea sumei de 
80.600 mii lei pentru Spitalul 
Regional de Urgenta Iasi 
 

    Consideram oportuna o astfel de 
investitie avand in vedere ca nu exista in 
acest moment un spital monobloc, cu toate 
specialitatile incluse pentru rezolvarea 
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 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
art. 02 Transfer de 
capital 
alin.12 Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale   

 
 

Autor:  
 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP-

DD 

corespunzatoare a cazurilor urgente pentru 
cei 6 milioane de locuitori ai Moldovei. 
   
 
Sursa de finantare: -  din cadrul bugetului 
Administratiei Prezidentiale 

8. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se alocă suma de 80000 mii lei 
pentru  proiectare,construcţie si 
dotare spital oraşenesc Năvodari 
Judeţul Constanţa- 
Oraşul Năvodari  

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
propus al Ministerului Apărării Naţionale 
cu suma de 80000 mii lei 

 

9. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se aloca suma de 188,781 mii lei 
pentru 
Finanţare achiziţionare echipamente 
pentru serviciul voluntar de situaţii 
de 
urgenţă - vidanjă în localitatea 
Săcele 
Judeţul Constanţa- Comuna 
Săcele  

Autori: 
Deputat Independent 

Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
propus al Ministerului Apărării Naţionale 
cu suma de 188,781 mii lei 

 

10. Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru achiziţia de ambulanţe pentru 
mediul rural. 
Judeţul Constanţa. 
Autori: Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
propus al Ministerului Apărării Naţionale 
cu suma de 10000 mii lei 
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11. Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

6610710101 Constructii 
......10.000 mii lei 

Propunem suplimentarea cu suma de 
940 mii lei destinate reabilitării 
centrului de sănătate Poienile de sub 
Munte, judeţul Maramureş 
 
Autori: 
Bònis István, Erdei D. István, 
deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

Comuna este una dintre cele mai mari din 
România, având peste 10.000 de locuitori şi 
cu un număr foarte mare de copii. Centrul 
asigură servicii medicale primare pentru 
membrii comunităţii, inclusiv urgenţă, 
obstetrică-ginecologie şi neonatologie. 
 
Sursă: 8001 Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 
8001 55 Alte transferuri 
800155 46 Transferuri către întreprinderi în 
cadrul schemelor de ajutor de stat 
....260.328 
 

 

12. Proiectul Legii bugetul 
de stat pe anul 2014, 
Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii, 
Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI  ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, Articolul 02-
Transferuri de capital, 
Alin. 23-Transferuri de 
la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate, 
Propuneri 2014 - 500 mii 
lei 

Proiectul Legii bugetul de stat pe 
anul 2014, Anexa 3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI  ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Articolul 02-Transferuri de capital, 
Alin. 23-Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor capitale in 
sanatate, Propuneri 2014 - 500 mii 
lei se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Se suplimentează Alin. 23-
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate, cuprins în proiectul de 
buget pe anul 2014 cu suma de 
15.750 mii lei, prin introducerea 

Sursa de finanţare: Mărirea bazei de 
impozitare şi reducerea evaziunii fiscale. 
De asemenea, din economiile care vor fi 
făcute la procedurile de achiziţii publice.. 
 Proiectul de reabilitare a Spitalului referitor 
la structura este finanțat din fonduri 
europene, valoarea proiectului fiind de 12 
milioane de euro.Peste acest proiect se 
suprapune un proiect de modernizare, in 
speta finisajele si lucrările de arhitectura 
interioară, pardoseli, bai etc, care are o 
valoare de 3,5 milioane de euro.Fara aceste 
modernizari spitalul nu poate fi funcțional. 
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unui nou obiectiv de investiţii 
denumit Modernizarea Spitalului 
Judeţean Baia Mare, judeţul 
Maramureş.” 
 
Autori: Senator Liviu Marian Pop,  
Senator Sorin Ovidiu Bota,  Deputat 
Şimon Gheorghe , Deputat Florin 
Tătaru,  Deputat Călin Matei Grupul 
Parlamentar PSD 

13.  ANEXA 3/26 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
500.000 lei pentru 
Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi 
pentru  
 reparaţii, cheltuieli curente, 
amenajări, îmbunătăţirea condiţiilor 
din spital  
 
Autor: Deputat Oajdea Daniel Vasile
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: 
- Sume alocate pentru protocol, 

Reclamă şi publicitate,  Protocol şi 
reprezentare,  Fondul Preşedintelui/Fondul 
conducătorului  instituţiei publice din 
cadrul Ministerului Societăţii 
Informaţionale, Anexa 3/28/02; 
Considerăm că în această perioadă de criză 
economică, în care se fac disponibilizări din 
cauza lipsei fondurilor necesare acoperirii 
acestor plăţi, ne putem lipsi de banii 
acordaţi  pentru protocol, publicitate şi 
altele. Aceşti bani  trebuie acordaţi pentru 
sănătate întrucât condiţiile din spital sunt 
jalnice. Totodată, aceste cheltuieli pentru 
protocol şi publicitate  ar putea rămâne la 
nivelul anului 2012.  

- Fondul de protocol aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

 

14. Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătății / 
Capitol 5001 / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi 

Reabilitare aripa veche a Spitalului 
Municipal Lupeni, din municipiul 
Lupeni, județul Hunedoara, în 
valoare de 15.800,500 mii lei. 
Autor:  

Asigurarea unor condiții civilizate de 
spitalizare și desfășurarea unui act medical 
de calitate. 
Sursa de finantare: capitolul 
5001.51..6.02.12 
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ale Administraţiei 
Publice / Articol 02 
Transferuri de capital / 
Alineat 12 Transferuri 
pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

15.  Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătății / 
Capitol 5001 / 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei 
Publice / Articol 02 
Transferuri de capital / 
Alineat 12 Transferuri 
pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Investiții la Spitalului de Urgență 
Petroșani, din municipiul Petroșani, 
județul Hunedoara, în valoare de 
10.000 mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Asigurarea unor condiții civilizate de 
spitalizare și desfășurarea unui act medical 
de calitate. 
Sursa de finantare: capitolul 
5001.51..6.02.12 

 

16.  Anexa nr. 3/26 – 
MINISTERUL 
SANATATII 
 
Capitolul 6601, 
grupa/titlu 55 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune redistribuirea sumei de 
400 mii lei pentru  Spitalul 
Orasenesc Faget conform motivatiei 
aratate, suma provenind din a 191 – 
parte din suma rezultata din 
mentinerea sumelor alocate, pe 
capitolele aratate mai jos la nivelul 
anului 2013. 
Daca se mentin sumele alocate la 
nivelul anului 2013, si se realoca 
suma provenita din diferenta dintre 
2014 si 2013, atunci inca 190 de 
spitale ar putea beneficia de suma de 
400 mii lei.  Diferenta dintre 2013 si 
2014 este de + 76.511 mii lei. 
 
 

 Spitalul Orasenesc Faget, este un spital 
public de tip general, are un numar de 115 
paturi structurate in sectii si compartimente 
de baza (medicina interna, 
pneumoftiziologie, boli infectioase, 
pediatrie, obstretica-ginecologie, chirurgie 
generala). Este pavilionar, infiintat in anul 
1953. Spitalul este situat intr-o zona 
colinara a judetului Timis, la 100 km 
distanta fata de Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Timisoara, situat in extremitatea 
estica a judetului, invecinandu-se cu 
judetele Arad si Hunedoara. 
Populatia din cele 12 comune arondate 
spitalului, aproximativ 30.000 de locuitori, 
este saraca de tip imbatranit. Adresabilitatea 
populatiei atat din zona, cat si din cele doua 
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Autor:  dl. Senator Ioan IOVESCU – 
grup PP-DD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

judete invecinate (Arad si Hunedoara) este 
mare. 
Pentru a putea fi acreditat spitalul si a putea 
stabili un diagnostic cat mai rapid si corect 
pacientilor care se adreseaza unitatii, este 
necesara achizitionarea de aparatura 
medicala performanta. 
Este oportuna achizitionarea de aparatura 
medicala pentru laboratorul de analize 
medicale al unitatii, intrucat aparatele aflate 
in dotare sunt uzate fizic si moral. In 
vederea acreditarii spitalului se solicita 
urmatoarele aparate: 

‐ Aparat biochimie, in valoare de 
aproximativ 85.000 lei, 

‐ Aparat hematologie, in valoare de 
aproximativ 110.000 lei, 

‐ Aparat VSH, in valoare de 
aproximativ 30.000 lei, 

‐ Aparat coagulare, in valoare de 
aproximativ 25.000 lei, 

‐ Analizator (cititor), stripuri urina, in 
valoare de aproximativ 10.000 lei, 

‐ Sterilizator cu abur, in valoare de 
aproximativ 140.000 lei. 

Valoare totala de achizitie a acestor aparate 
este de 400 mii lei. 
 
Sursa de finantare, capitolele: 
- 5001.10.13 
- 5001.20.01 
- 5001.20.12 
- 6500.01.20 
- 6601.20.05.03 
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- 6601.20.05.30 
- 6601.20.06.01 
- 6601.20.06.02 
- 6601.20.11 
- 6601.20.12 
- 6601.56.01.02 
- 6601.71.01.03 
- 6601.20.01.01 
 

17.  Anexa 3/26/13 pag.21 
5010/51/02/26 
Transferuri din veniturile 
proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele 
locale pentru finanţarea 
reparaţiilor capitale în 
sănătate 
 

Alocarea sumei de 1 500 000 de lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
(re)amenajare corespunzător 
destinaţiei a clădirii achiziţionate, 
destinate noului Spital de Pediatrie 
din Ploieşti şi dotarea sanitară 
corespunzătoare a acestuia. 
 
 
Autor:  Senator PSD- Augustin 
Constantin MITU 
 

Necesitatea existenţei unei unităţi 
spitaliceşti pediatrice care să deservească 
nevoile copiilor din Municipiul Ploieşti, dar 
şi ai judeţului Prahova, precum şi zonele 
limitrofe judeţului, în condiţiile în care 
actualul Spital de Pediatrie nu mai poate 
deservi corespunzător aceste nevoi, atât din 
punct de vedere al infrastructurii clădirii, 
dar, mai ales, al dotării şi al serviciilor 
sanitare. 
 
Sursa de finanţare:  
 Prin redistribuirea sumei din Anexa 
3/26/13 pag.21  
5010/51/02/27 
Transferuri din veniturile proprii ale 
Ministerului sănătăţii către bugetele locale 
pentru finanţarea altor investiţii în sănătate.  
 

 

18.  Anexa 3/26/13 pag.21 
5010/51/02/26 
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru Spitalul Falticeni jud. 
Suceava. 
 
 
Autor : Senator PSD- Ovidiu Dontu 

Finalizarea constructiei Spitalul Falticeni 
din jud. Suceava. 
 
Sursa de finanţare:  
 Prin redistribuirea sumei din Anexa 
3/26/13 pag.21  
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 5010/51/02/27 
Transferuri din veniturile proprii ale 
Ministerului sănătăţii către bugetele locale 
pentru finanţarea altor investiţii în sănătate. 
 

19.  Anexa  3/26/02/ 
cap 
5001/grupa51/art.02/alin 
12 
 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  Construirea 
Spitalului Regional de Urgenta Cluj 
in comuna Floresti, Judeţul Cluj 
 
 
Autor:  
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Spitalul Regional Clinic de Urgenţă 
este un element cheie in strategia 
Consiliului Judeţean Cluj, care are în vedere 
transformarea judeţului intr-un punct de 
referintă in domeniul sănătăţii pentru  
această parte a ţării, avand o capacitate 
ridicată de reacţie in caz de urgenţă, fiind în 
acest moment este cel mai avansat dintre 
proiectele Spitalelor Regionale de Urgenţă. 
 
Sursa de finantare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei 
 

 

20.  Anexa nr. 3/ 26 / 02 
cap 5001 
 

Alocarea a 6% din PIB pentru 
Ministerul Sănătăţii, pentru 
asigurarea cadrului necesar unui 
sistem de sănătate performant la 
nivel european. 
 
Autor: senator Alexandru Pereş 
Grupul Parlamentar al PDL  din 
Senatul României 
 

Asigurarea unui climat generator de 
dezvoltare durabilă a sistemului de sănătate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe anul 
2014 

 

21.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Alocarea sumei de 10 milioane lei 
pentru demararea  construcţiei unui 
Spital Regional de Urgenţă 

Este necesară reactualizarea documentaţiei 
şi demararea construcţiei unui spital 
regional de urgenţă la Iaşi. De acest proiect 
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Regional, în judeţul Iaşi. 
 
 
AUTORI:  
SENATORI : 
FLORIN CONSTANTINESCU 
(PSD/USL) 
SORIN CONSTANTIN LAZAR 
(PSD/USL) 
VARUJAN VOSGANIAN 
(PNL/USL) 
MIHAELA POPA (PNL/USL) 
MARIN BURLEA (PNL/USL) 
 
DEPUTATI: 
MUGUREL COZMANCIUC 
(PNL/USL) 
RELU FENECHIU (PNL/USL) 
CONSTANTIN ADASCALITEI  
(PSD/USL) 
VASILE MOCANU (PSD/USL) 
NECULAI RATOI (PSD/USL) 
ANGHEL STANCIU (PSD/USL) 
COSTEL ALEXE (PNL/USL) 
GHEORGHE EMACU 
(UNPR/USL) 
CRISTINA NICHITA (PSD/USL) 
SORIN IACOBAN (PSD/USL) 
GRIGORE CRACIUNESCU 
(PNL/USL) 
ANTON DOBOS (PNL/USL) 
 

vor beneficia atât locuitorii judeţului Iaşi 
cât şi locuitorii din celelalte judeţe ale 
Moldovei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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