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A V I  Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 

 
 

Cu adresa nr.PLx 752 din 19 octombrie 2006, în conformitate cu 

prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au fost sesizate cu 

avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007, secţiunea 

pentru sănătate. 

La şedinţele comune din zilele de 24 şi 25.10.2006, Comisia pentru 

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică 

a Senatului au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

următoarele  amendamente: 

 

 

 

 

Administrator
Original



 

 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

1. Anexa 3/26/22 cod 26.66.01.0030 

Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 

Spital 250 paturi cu dispensar policlinic Gheorghieni 

- mii lei -  

Program 2007 Propunere 2007 Diferenţa solicitată 

9.472 20.000 + 10.528 

 

Motivare: terminarea lucrărilor este absolut necesară funcţionării în 

condiţii optime a spitalului şi a prestării către populaţie a unor servicii de 

sănătate de calitate. Suma rămasă de finanţat în vederea finalizării 

obiectivului, prevăzută eşalonat pe 3 ani în proiectul de buget pe anul 2007, 

este cea propusă în prezentul amendament. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor:dep.Garda Dezso ( Grup Parlamentar al UDMR)  

 

2.Anexa nr.3/26/21 – Capitol 66.01 – Sănătate 

Fişă nouă : Reparaţii capitale la Spitalul judeţean Neamţ şi Spitalul 

municipal Roman 

Propunere buget 2007 : 50.000 mii lei 

Motivare: Sunt locaţii care au ajuns într-un stadiu de degradare ce 

poate constitui un risc pentru cazarea bolnavilor. 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Primului 

Ministru. 

Autor: dep.Ioan Munteanu ( Grup Parlamentar al PSD )  

 

Fişă nouă: Achiziţionarea computer tomograf pentru Spitalul 

municipal Roman. 

Propunere buget 2007: 1.500 mii lei 

Motivare: Este un spital care deserveşte o populaţie urbană şi rurală 

de peste 180.000 locuitori 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Primului 

Ministru. 

Autor: dep.Ioan Munteanu ( Grup Parlamentar al PSD )  

 

3. Cap.66.01 – Sănătate 

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

Propunere buget 2007: 1.110 mii lei ( 300.000 euro) 

Motivare: Suma este necesară pentru achiziţionarea urgentă a unui 

computer tomograf. Aceste 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: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

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

 

 

 

 

 3



4. Cap.66.01 – Sănătate 

Fişă nouă: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi 

Propunere buget 2007: 2.405 mii lei ( 650.000 euro) 

Motivare: Suma cerută este necesară pentru achiziţionarea de 

aparatură medicală şi anume: aparat de rezonanţă magnetică RMN, necesar 

pentru efectuarea investigaţiilor de fidelitate, în special în traumatismele 

coloanei şi articulaţiilor, scurtând timpul de stabilire a diagnosticului şi de 

intervenţie (500.000 euro), angiograf ( instalaţie de radiologie tip „C”-arm 

pentru explorări vasculare periferice) precum şi seringa automată aferentă 

pentru secţia de chirurgie vasculară ( 150.000 euro) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

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

 

5. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul Municipal Dorohoi, 

judeţul Botoşani 

Propunere buget: 529.000 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor:dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL )  
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6. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul de psihiatrie 

Botoşani 

Propunere buget: 227.500 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

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

 

7. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul de Pneumoftiziologie 

Botoşani 

Propunere buget: 560.500 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor:dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL )  
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8. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul de Copii Botoşani 

Propunere buget: 1.375.250  RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

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

 

9. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul de recuperare 

„Sf.Gheorghe” Botoşani 

Propunere buget: 2.000.000 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor:dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL )  
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10. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Botoşani 

Propunere buget: 200.000 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

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

 

11. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul de Obstetrică - 

Ginecologie Botoşani 

Propunere buget: 350.000 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor:dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL )  
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12. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul Orăşenesc Săveni, 

judeţul Botoşani 

Propunere buget: 500.000 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

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

 

13. Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Dotare aparatură medicală – Spitalul Orăşenesc Dărăbani, 

judeţul Botoşani 

Propunere buget: 300.000 RON 

Motivare: Această dotare este necesară având în vedere integrarea în 

Comunitatea europeană la 1 ianuarie 2007 şi necesitatea de a acorda 

asistenţă medicală de înaltă calitate cetăţenilor europeni, cu atât mai mult cu 

cât judeţul Botoşani va fi graniţă a comunităţii cu 2 state extra-comunitare    

( Moldova şi Ucraina) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului 

Autor:dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL )  
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14.  Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Reabilitarea sistemului de încălzire şi apă caldă de consum 

– Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita 

Propunere buget: 3.230 mii lei 

Motivare: - 

Sursa de finanţare: Diminuarea sumei de la Cap.66.01 cod 

26.66.01.0030 – Spital cu 250 paturi cu dispensar policlinic Gheorghieni cu 

3.230 mii lei. 

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

dl.sen.Verestoy Attila ( Grup Parlamentar al UDMR ) 

 

15. Fişă nouă: Achiziţionarea computer tomograf pentru Spitalul 

Municipal Roman 

Propunere buget 2007 : 1.500 mii lei 

Motivare: Este un spital care deserveşte o populaţie urbană şi rurală 

de peste 180.000 locuitori 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Primului 

Ministru. 

Autor: dep.Ioan Munteanu ( Grup Parlamentar al PSD )  

 

16.  Anexa 3/26/22 

Cap.66.01 Sănătate 

Fişă nouă: Reabilitarea serviciului de ambulanţă din judeţul Braşov 

Propunere buget 2007: 750 mii lei 
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Motivare: Starea tehnică a parcului auto al Serviciului de Ambulanţă 

al judeţului Braşov este critică, marea ,majoritate a maşinilor fiind într-o 

avansată stare de uzură fizică şi morală. În această situaţie Consiliul 

Judeţean Braşov a estimat că un număr de minim 10 ambulanţe ar putea 

readuce situaţia la normal. 

Sursa de finanţare:  Prin redistribuire. 

Autori: dl.dep.Constantin Niţă ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Titus Corlăţean ( Grup Parlamentar al PSD )  şi dl.sen.Otilian Neagoe 

( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

Anexa nr.10 – Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate  

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

asigurări sociale de sănătate – Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe 

titluri de cheltuieli pe anii 2005 - 2010 

Cap.66.05, subcapitolul 03, paragraf 05 – „Dispozitive şi 

echipamente medicale – cu prioritate pentru proteze endovasculare şi 

esofagiene 

 - mii lei -  

Program 2007 Propunere 2007 Diferenţa solicitată 

60.122 80.122 + 20.000 

 

 Motivare: Suma alocată prin program este insuficientă, pacienţii fiind 

obligaţi să se înscrie pe liste de aşteptare până la 1 – 2 ani. Protezele 

endovasculare şi esofagiene sunt proteze vitale pentru sănătatea şi viaţa 

pacienţilor. Ierarhizarea şi punerea la dispoziţia pacienţilor a acestor proteze 

reprezintă o prioritate. 
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Sursa de finanţare: De la Capitolul 6605, subcapitolul 06 – „Servicii 

medicale în unităţi sanitare cu paturi”  

Autori: dl.senator prof.dr.Dan Sabău ( Grup Parlamentar al PNL ), 

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

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

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

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

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

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

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

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

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

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

Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

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

Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 
 

18. Cap.66.05, subcapitolul 03, paragraf 05 – „Dispozitive şi 

echipamente medicale „ 

 

 - mii lei -  

Program 2007 Propunere 2007 Diferenţa solicitată 

60.122 80.122 + 20.000 

 

 Motivare: Suma alocată prin program este insuficientă şi nu permite 

reinserţia socială a pacienţilor. 
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Sursa de finanţare: De la Capitolul 6605, subcapitolul 06 – „Servicii 

medicale în unităţi sanitare cu paturi”  

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

Ministerul Sănătăţii Publice . 

 

 În cadrul dezbaterilor nu s-a înregistrat amendamente respinse. 
 
 
 
 
 
 
 
               PREŞEDINTE,                                                PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                    PROF.DR.DAN SABĂU 
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