
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 SENATUL 

Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 Comisia pentru sănătate  
 publică 

 
Nr.4c-8/428 /11 decembrie 2015  Nr.XXXII/ 465 /11 decembrie 2015 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2016 

 
 

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 2016, trimis comisiilor cu 

adresele nr.PLx 876 din 9 decembrie 2015, respectiv nr. L661 din data de 9 decembrie 

2015. 

La şedinţa comună din ziua de 16.12.2014, Comisia sănătate şi familie a 

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

majoritate de voturi ( 2 abţineri) avizarea favorabilă a proiectului de Lege în forma 

înaintată de Guvern, cu amendamentele respinse care fac obiectul anexei. 

 

       PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 

 Dep. FLORIN BUICU                               Sen. ION LUCHIAN 

 
 
 
 
 



ANEXA 
I. 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 Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pentru Programul naţional de prevenire, 
supraveghere şi combatere a tuberculozei 
ccu suma de 22.000 mii lei, respectiv de la 
20.000 mii lei la 42.000 mii lei. 

 

 

Pentru combatarea tuberculozei 
multidrog rezistente la tratament. 
 
 
Sursa de finanţare : 
Prin transfer de la alte capitole din 
cuprinsul Anexei 3/26. 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

2. Anexa nr. 3/26 - Ministerul 
Sanatatii  
capitol 6601 Sanatate, titlu 
70, Cheltuieli de capital 
 

Alocarea sumei de 40.000 mii lei pentru 
repunerea în functiune la parametrii optimi 
a Institutului Cantacuzino. 
 
Autor: Tudor Ciuhodaru, Deputat UNPR, 
Grup Parlamentar PSD 
 

Institutul Cantacuzino asigură 
securitatea epidemiologică a 
României prin produse 
farmaceutice ieftine, multe dintre 
ele unice la nivel mondial.  
   
 
Sursa de finantare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 3/26  
Ministerul Sanatatii  
capitol 6601 Sanatate, Grupa 
51, 
 VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
 

Alocarea sumei de 1.000  mii lei pentru 
pentru achiziţionarea şi montarea unui 
computer tomograf la Spitalul de Urgenţă 
,,Elena Beldiman” din Barlad 
 
 
Autor: Tudor Ciuhodaru, Deputat UNPR, 
Grup Parlamentar PSD 
 
 
 
 
 
 

În lipsa unui astfel de aparat 
pacienţi în stare gravă sunt trimişi 
la Iaşi, Galaţi sau un operator 
privat aflat la distanţă de spital. 

Spitalul riscă să fie declasificat 
de la gradul III la gradul IV, ceea 
ce înseamnă o finanţare redusă cu 
aproximativ o treime şi dispariţia 
compartimentului de primiri 
urgenţă, vor dispărea linii de 
gardă, iar asistenţa medicală a 
bârlădenilor se va degrada. 
 
Sursa de finantare: 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 3/26 
Ministerul Sanatatii  
capitol 6601 Sanatate, Grupa 
51, 
VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
 
  

Se propune alocarea sumei de 80.600 mii 
lei pentru Spitalul Regional de Urgenta Iaşi 
 
 
Autor: Tudor Ciuhodaru, Deputat UNPR, 
Grup Parlamentar PSD 
 
 
 

   Consideram oportună o astfel de 
investiţie având în vedere că nu 
există în acest moment un spital 
monobloc, cu toate specialităţile 
incluse pentru rezolvarea 
corespunzatoare a cazurilor 
urgente pentru cei 6 milioane de 
locuitori ai Moldovei. 
   
Sursa de finanţare:  
bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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5. 

Anexa nr. 3/26/02, cap. 
5001, gp. 51, art. 02, alin. 24, 
Ministerul Sănătăţii 

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

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - construcţia Spitalului Regional 
de Urgenţă Cluj 
  -valoare – 450.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

6. Anexa 3/26/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 71 
Articolul 03 

   Se suplimentează suma aferentă 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 71 Articolul 
03 – Titlul VII Active nefinanciare - 
Reparaţii capitale aferente activelor fixe cu 
suma 400 mii lei cu destinaţia Reparaţie 
capitală a instalaţiei sanitare şi de 
alimentare cu apă a Spitalului de 
Recuperare Borşa – Maramureş. 
 
Autor: Nuţu Fonta Deputat UNPR de 
Maramureş 

  Reparaţia capitală a instalaţiei 
sanitare şi de alimentare cu apă a 
Spitalului de Recuperare Borşa – 
Maramureş este imperios necesară 
pentru continuarea funcţionării 
unităţii sanitare şi nu poate fi 
susţinută din surse proprii. 
  
 
   Sursa de finanţare: 
   Diminuarea corespunzătoare a 
Fondului de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

7. Anexa 3/26/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 20 
Articolul 01 
Alineatul 09 

   Se suplimentează suma aferentă 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 20 Articolul 
01 Alineatul 09 – Titlul II Bunuri şi 
servicii - Materiale si prestări de servicii cu 
caracter funcţional cu suma 400 mii lei cu 
destinaţia Achiziţii de bunuri şi servicii 
cu caracter funcţional pentru Spitalul de 
Recuperare Borşa – Maramureş. 
 
Autor: Nuţu Fonta Deputat UNPR de 

  Achiziţia de bunuri şi servicii cu 
caracter funcţional pentru Spitalul 
de Recuperare Borşa – Maramureş 
este imperios necesară pentru 
funcţionarea unităţii sanitare în 
bune condiţii şi nu poate fi 
susţinută din surse proprii. 
  
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Maramureş 
 

   Sursa de finanţare: 
   Diminuarea corespunzătoare a 
Fondului de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

8. Anexa nr. 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 22 
 

Transferuri de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicale si echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate 
123000 mii lei 
 
Autor: Vasile Nistor – Senator ALDE 

Spitalul Municipal de Urgenta 
Moinesti este al treilea ca ordin de 
marime din judetul Bacau, 
reprezinta un complex 
multidisciplinar, multifuntional si 
deserveste o zona cu o raza de 
50km, zona industrializata si 
urbanizata datorita zacamintelor 
naturale existente. Spitalul 
Municipal de Urgenta Moinesti a 
incheiat un acord-cadru pentru 
procurarea unei “Unitati de 
rezonanta magnetica” in valoare 
de 3336 mii lei. Municipiul 
Moinesti va acoperi 10% din 
investitie, respectiv 336 mii lei. 
Necesitatea acestei unitati de 
rezonanta magnetica este bine 
fundamentata de catre conducerea 
spitalului si de catre autoritatile 
locale ale Municipiului Moinesti 
dar este necesara finantarea 
investitiei de catre Ministerul 
Sanatatii. 
 
Sursa de finantare: 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice: 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 38 
Programul National de 
Dezvoltare Locala 
 
Se propune transferarea a 3000 mii 
lei din bugetul de 3.020.000 mii lei 
alocat Programului National de 
Dezvoltare Locala. Avand in 
vedere ca PNDL-ul are printre 
obiective finantarea dotarii 
unitatilor sanitare, acest transfer 
catre Ministerul Sanatatii 
faciliteaza investitiile in unitatea 
spitaliceasca mentionata reducand 
in acelasi timp birocratia implicata 
in alocarea de fonduri fara a 
prejudicia in niciun fel bugetul de 
stat si fara a genera costuri 
suplimentare. 
 

9. 

Anexa 3/26/29 – obiectiv 
nou 

Continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
investiţii pentru Spitalul municipal 
Fălticeni, în valoare de 12 milioane lei 

 
 

Autori:  Ioan Stan, Eugen Bejinariu,
 Eugen Constantin Uricec,
 Ovidiu Liviu Donţu, Neculai 
Bereanu ( Grup parlamentar PSD) 

150 de mii de oameni au nevoie 
urgentă de serviciile medicale ale 
acestui spital 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuire în limita fondurilor 
bugetare alocate fără creşterea 
deficitului  
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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10. 

Anexa 3/26/29 
Capitolul 5001 Grupa 51 
TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE Articolul 01 
Alineatul 45 Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea 
sanatatii 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
lucrări de consolidare şi reabilitare Spitalul 
Orăşenesc din Corabia, judeţul Olt.  
 
Autor:  Adam Luminiţa, deputat UNPR, 
Grup PSD 

Spitalul deserveşte un oraş de 
16.441 de locuitori., iar alocarea se 
încadrează în categoria de măsuri 
speciale pe care Ministerul le 
susţine, finantarea reabilitarii, 
consolidarii unor unitati sanitare 
publice.  
 
Susa de finanţare: Realocare 
fonduri din bugetul Ministerului 
fără creşterea deficitului. 

 

11. Anexa 3/26/29 
Capitolul 5001 Grupa 51 
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE Articolul 01 
Alineatul 45 Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
sanătăţii 

Alocarea sumei de 18.742 mii lei pentru 
lucrări de modernizare şi reabilitare la 
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
Sf. Maria Iaşi. 
 
Autor : Deputat Blăjuţ Viorel, Grup 
Parlamentar ND 

Spitalul deserveşte o regiune 
numeroasă, iar alocarea se 
încadrează în categoria de măsuri 
speciale pe care Ministerul le 
susţine, finanţarea reabilitării, 
modernizării spitalelor de urgenţă. 
Iar Spitalul Clinic pentru copii are 
statutul de spital regional şi 
acoperind aproape 2 milioane de 
pacienţi. 
 
Sursa de finanţare: Realocare 
fonduri din bugetul Ministerului 
fără creşterea deficitului. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

12. Anexa 3/26/29 
Capitolul 5001 Grupa 51 
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE Articolul 01 
Alineatul 45 Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 

Alocarea sumei de 12.080 mii lei lei pentru 
construire pavilion B la Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase Sf. Parascheva Iaşi. . 
 
Autor : Deputat Blăjuţ Viorel, Grup 
Parlamentar ND 

Spitalul deserveşte o regiune 
numeroasă, iar alocarea se 
încadrează în categoria de măsuri 
speciale pe care Ministerul le 
susţine, finanţarea reabilitării, 
modernizării spitalelor de urgenţă.  
 
Sursa de finanţare: Realocare 
fonduri din bugetul Ministerului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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locale pentru finanţarea 
sanătăţii 
 

fără creşterea deficitului. 

13. 

Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
  

Se alocă suma de 50.000 mii lei pentru 
renovare şi dotări la Spitalul Judeţean 
Constanţa. 
Judeţul Constanţa. 
  
Autori: 
Deputat PNL Mihai Tararache 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaţilor 

Spitalul are nevoie urgent de 
modernizare şi de echipamente 
medicale. 
  
Sursa de finanţare: Programul 
Operational Regional pentru 
construcţia şi dotarea spitalelor de 
urgenţă regionale, 
 reabilitarea/modernizarea şi 
dotarea spitalelor judeţene. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

14. 

Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
  

Se alocă suma de 40 mii lei 
pentru  modernizare înlocuire ascensoare în 
clădirea spitalului nou - Spitalul Orăşenesc 
Negreşti Oaş Judeţul Satu Mare. 
 
Autori: 
Deputat PNL Andreea Paul 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaţilor 

 Prin schimbarea ascensoarelor 
vechi cu ascensoare noi  se crează 
condiţii de siguranţă atât pentru 
pacienţi cât şi pentru personal. În 
plus  pot fi realizate reduceri ale 
cheltuielilor de intreţinere. 
 
Sursa de finanţare: Programul 
Operational Regional pentru 
construcţia şi dotarea spitalelor de 
urgenţă regionale, 
reabilitarea/modernizarea şi 
dotarea spitalelor judeţene. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

15. 

Suma se introduce la 
Ministerul Sănătăţii, 
Anexa nr.3/26/ 02 
Paragraf A/art 02/alin 12 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
Modernizarea Laboratorului de 
Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneologie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Constantin Opriş din Baia Mare, 
judeţul Maramureş  
 

În Baia Mare există multe 
persoane cu boli profesionale 
provenite din industria mineritului, 
industria uşoară (filaturi) şi din 
alte activităţi, care trebuie să aibă 
acces la un tratament adecvat şi 
modern.  
Deşi există medici bine pregătiţi, 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Autor amendament 
Mircea Dolha -  Deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaţilor 

secţia de specialitate în care îşi 
desfăşoară aceştia activitatea lasă 
mult de dorit din cauza lipsei 
banilor pentru o dotare şi 
modernizare eficientă.  
Deşi secţia s-a mutat din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă pe 
strada Progresului, la fosta 
Policlinică nr. 2, pentru a avea mai 
mult spaţiu, este o nevoie 
stringentă de alocare de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii  

16. 

Ministerul Sănătăţii  
Anexa 3/26/6610/51 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 10.000 
mii lei la Capitolul 
6610/Titlul 51 TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE în vederea construirii unui nou 
spital de urgenţă în Municipiul Galaţi, 
Judeţul Galaţi. 
 
 
Autor: deputat Dobre Paul Victor 
Deputat Scarlat George 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaţilor 

Realizarea noului Spital 
Judeţean de Urgenţă la Galaţi este 
absolut necesară, de serviciile 
acestui spital beneficiind nu doar 
locuitorii oraşului Galaţi, ci 
locuitorii întregului judeţ dar şi o 
bună parte a locuitorilor din 
aglomerarea urbană Galaţi - 
Brăila, aproximativ 850.000 de 
persoane. 

Pentru acest obiectiv de 
investiţii, în cursul anului 2007 
prin H.G. 451/16.05.2007 fost 
transmis din administrarea 
Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative în administrarea 
Ministerului Sănătăţii, un imobil 
compus din construcţii şi teren 
aferent, aflate în domeniul public 
al statului. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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Urmare a acestui fapt, prin 
H.G. nr. 1183/2007 Guvernul a 
aprobat indicatorii tehnico-
economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţii Spital 
Judeţean de Urgenţă, judeţul 
Galaţi. 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale Anexa 3/65/5101/55, 
Titlul VII Alte transferuri 

17. 

Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 SANATATE 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 
 
Propuneri 2016...15.000 mii 
lei 

Propunem introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
Eficientizarea sistemului de încălzire la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă - Policlinica 
Miercurea Ciuc 
 
Propuneri 2016...700 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Moldován 
József, Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Eficientizarea sistemului de 
încălzire la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă în comun cu Policlinica 
Miercurea Ciuc este o investiţie 
absolut necesară pentru reducerea 
costurilor cu încălzirea celor două 
clădiri, costuri deosebit de mari 
având în vedere clima din regiune. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale economice 
şi comerciale şi de muncă 
01 Acţiuni generale economice şi 
comerciale 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

18. 

Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 SANATATE 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Propunem introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
Construire Spital Judeţean de Pneumologie 
şi Boli Infecţioase Miercurea Ciuc 
 

Construirea unui nou spital este 
imperios necesară deoarece 
clădirea care actualmente 
găzduieşte această instituţie 
sanitară pe de o parte a devenit în 
timp improprie scopului servit, iar 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 
 
Propuneri 2016...15.000 mii 
lei 
 
 

Propuneri 2016...25.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Moldován 
József, Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

pe de altă parte problema 
proprietăţii se află în litigiu. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale economice 
şi comerciale şi de muncă 
01 Acţiuni generale economice şi 
comerciale 
 

19. 

Anexa nr. 3/26/29  
Obiectiv nou de investitii 

Se solicita alocarea sumei de 500.000,00 
mii lei in vederea reabilitarii, consolidarii 
si igienizarii generale pentru Sectia I a 
Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.  
 
Deputat PSD Cosmin Necula 

Pentru a se asigura buna 
desfasurare a activitatii medicale 
in conditiile triplarii cazuisticii 
patologice. 
Sursa de finantare: prin transfer in 
cadrul capitolelor din cuprinsul 
Anexei nr. 3/29. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

20. 

Anexa nr. 3/26 - 
Ministerul Sanatatii  

   Finalizare lucrari de reabilitare a sectiei 
   de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului  
     Municipal Dr.Teodor Andrei Lugoj 
 
Deputat PSD Sorin Stragea 

            Reabilitare 
            835.000 lei 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

21. 

Ministerul Sănătăţii 
COD TITULAR: 26 
Anexa 3/26 

Alocarea sumei de 2 milioane euro pentru 
programele alternative la consumul de 
alcool, tutun şi droguri. 
 
(Autor: Cristiana-Irina Anghel, Senator 
ALDE) 

CIADO a dovedit până în prezent 
capacitatea de gestionare a marilor 
proiecte pentru programele 
alternative la consumul de alcool, 
tutun şi droguri. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Sănătăţii, Taxa pe 
viciu colectată în anul 2015. 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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22. 

Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
Capitolul 5001/Paragraf 
A/Grupa01/ 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu 38.400 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi  

 

 

Autorii amendamentului: 

Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru următoarele lucrări, extrem 
de importante pentru că cele două 
unităţi medicale să-şi desfăşoare 
activitatea  în condiţii moderne, 
europene: 

Spitalul Clinic de Recuperare 
Iaşi: 

1.1 eficientizarea termică a 
spitalului 

1.2 reabilitarea şi modernizarea 
Clinicii etaj VII 

1.3 modernizarea şi reabilitarea 
secţiei ortopedice – tronson B 

1.4 reabilitarea clinii de sterilizare 

1.5 construcţie staţie de preepurare 
ape sulfuroase 

1.6 reabilizare bloc operator ORL 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

23. 

Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
Capitolul 5001/Paragraf 
A/Grupa01/ 

Suplimentarea fondurilor Ministerului 
Sănătăţii cu 5.500 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Secţiei de 
Chirurgie Plastică, microchirurghie 
constructivă şi arsuri. 

 

Autorii amendamentului: 

Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

La acest moment se află în plină 
desfăşurare lucrările de reabilitare 
a imobilului Tronson I cu 
destinaţia Secţie de Chirurghie 
Plastică, microchirurgie 
constructivă şi arsuri. Secţia este 
unică în zona Moldovei şi este 
finalizata în proporţie de 70 la 
sută. În cursul anului 2014 au fost 
alocate fonduri pentru continuarea 
lucrărilor, însă pentru darea în 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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 folosinţă mai este necesară suma 
de 5.500 mii lei, conform 
calculelor proiectanţilor şi a  
devizului de lucru. 

 

Sursa de finanţare:  

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

 

24. 

Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
Capitolul 5001/Paragraf 
A/Grupa01/ 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu 38.400 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iaşi  

 
Autorii amendamentului: 

Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru următoarele lucrări, extrem 
de importante pentru că cele două 
unităţi medicale să-şi desfăşoare 
activitatea  în condiţii moderne, 
europene: 

Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” 
Iaşi 

2.1 eficientizarea energetică a 
spitalului 

2.2 extensie ambulatoriu, inclusiv 
dotări 

Sursa de finanţare:  

fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului General 
al Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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25. 

Bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
Capitolul 5001/Paragraf 
A/Grupa01/ 

Se solicită modificarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 30.000 
mii lei, fonduri necesare pentru întocmirea 
studiului de fezabilitate necesar construirii 
Spitalului Regional de Urgente Iaşi 

Autorii amendamentului: 

Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi 
constituie o prioritate pentru 
Ministerul Sănătăţii, dar mai ales 
pentru locuitorii judeţului Iaşi şi ai 
Regiunii Nord-Est în contextul în 
care dezvoltarea infrastructurii 
sanitare constituie una dintre cele 
mai importante direcţii. 
Construirea unor spitale regionale, 
primele după 1989, reprezintă o 
necesitate care mai ales prin 
prisma ultimelor evenimente şi-a 
demonstrat importanta. 

Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului General 
al Guvernului 

 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

26. 

Anexa 12.01 
Cap 6605 Subcap 04 
Paragraf 03 Ministerul 
Sănătăţii 

 

Se propune suplimentarea bugetului pentru 
asistenţă medicală stomatologică cu suma 
de 20.000 mii lei , respectiv de la 80.238 
mii lei la 100.238 mii lei 

 
Autori: dl.dep.Grigore Crăciunescu  ( PNL 
)  şi dl.dep.Bonis Istvan    ( UDMR ) 

Pentru iniţierea şi derularea 
Programului naţional pentru 
prevenţie în medicina dentară 
pentru copii ( sigilare şanţuri şi 
fosete ) 

 
Sursa de finanţare : 
Prin transfer de la alte capitole din 
cuprinsul Anexei 12.01 
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

27. 

Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

Faţă de sumele alocate iniţial Consiliului 
Judeţean Iaşi se solicita suplimentarea 
fondurilor cu 18.742,05 lei, necesar 
suplimentar pentru reabilitarea şi 

Unitatea medicală deserveşte atât 
locuitorii judeţului Iaşi cât şi cei 
din Regiunea de Nord Est. 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
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modernizarea Spitalului Sf. Maria Iaşi 

 
Autorii amendamentului: 

Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 

Statutul de spital regional al 
acestei unităţi medicale face că 
Spitalul Sf. Maria să acopere o 
populaţie de peste 2 milioane 
locuitori. Proiectul de reabilitare 
este întocmit la faza de proiect 
tehnic şi are o valoare de 18,7 
milioane lei, suma care  nu poate fi 
suportată integral din bugetul CJ 
Iaşi. 

Sursa de finanţare:  

fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului General 
al Guvernului 

ulterioare 

28. 

Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

Se solicită suplimentarea fondurilor alocate 
Consiliului Judeţean Iaşi  pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru 
construcţia Pavilionul 8 al Spitalului de 
Boli Infecţioase Sf. Parascheva, jud. Iaşi, 
cu suma de 12.080,08 lei 

 
Autorii amendamentului: 

Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 

Proiectul este întocmit la stadiul de 
studiu de fezabilitate pentru anul 
2016, suma care nu poate fi 
susţinută integral din fondurile CJ 
Iaşi. 

Sursa de finanţare:  

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

29. 

SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2016 şi estimări pe 
anii 2017-2019, Anexa 7 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate Judeţului Iasi  cu suma de 18. 742, 
05 mii lei pentru 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
”Sfânta Maria ” din Iaşi pentru reabilitare 

 
Sursa de finanţare: 

Sume alocate pentru protocol, 
Reclamă şi publicitate,  Protocol şi 
reprezentare,  Fondul 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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si modernizare 
 
Deputat: Daniel Oajdea 

Preşedintelui/Fondul 
conducătorului  instituţiei publice 
din cadrul MINISTERULUI 
AFACERILOR  EXTERNE, 
Anexa 3/14/02;  

- Aceste unităţi medicale 
deservesc, prin activitatea medicala 
desfăşurată, pacienţii din Judeţul 
Iaşi dar si pe cei din celelalte judeţe 
ale Regiunii Nord-Est a României. 
In ceea ce priveşte infrastructura 
sanitară, o atragere de fonduri 
pentru reabilitarea Spitalului Clinic 
de Urgenta pentru Copii ”Sf. 
Maria” ar fi imperativ necesară 
având in vedere statutul de spital 
regional si de cel mai important 
spital pentru copii din Regiunea 
Nord –Est a României , acoperind 8 
judeţe si o populaţie de vârsta 
cuprinsa intre 0 si 18 ani, de peste 2 
milioane de copii. Proiectul privind 
reabilitarea Spitalului Clinic de 
Urgenta pentru copii ”Sf. Maria” 
este întocmit la faza de proiect 
tehnic si are o valoare de 18,75 
milioane lei pentru anul 2016, suma 
care nu poate fi suportata integral 
din bugetul Consiliului Judeţean 
Iaşi.  

- Având în vedere condiţiile 
jalnice din spitalele din România, 
consider că sănătatea se află pe 
primul loc în faţa altor obiective 
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mai puţin importante şi peste care 
am putea trece, mai ales că este 
vorba de un spital pentru copii. 
Totodată, aceste cheltuieli pentru 
protocol şi publicitate  ar putea 
rămâne la nivelul anului 2015.  
 

30. 

SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2016 şi estimări pe 
anii 2017-2019, Anexa 7 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate Judeţului Iaşi  cu suma de 
12.080,08 mii  lei pentru Construire 
Pavilion 8 (2 tronsoane, din care 1 tr . 
S+D+P+3E si 1 tr. S+D+P+1E) –Spitalul 
Clinic de Boli Infectioase ”Sf. Parascheva” 
Iaşi 
 
 
 
 
 
 
Deputat: Daniel Oajdea 

- Sursa de finanţare: 
- Sume alocate pentru  
Reclama si publicitate Protocol si 
reprezentare din cadrul 
MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAŢIONALE,  
- Anexa 3/18/02 
- Referitor la proiectul 
propus pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase ”Sf. Parascheva” 
Iaşi, acesta este întocmit la faza de 
studiu de fezabilitate (potrivit 
datelor comunicate de Consiliul 
Judeţean Iaşi) şi are o valoare de 
cca 12,08 milioane lei pentru anul 
2016. Un astfel de proiect necesită 
implementat  din cauza condiţiilor 
foarte proaste din spitalele de boli 
infecţioase de la nivelul Judeţului 
Iaşi.  
 

Nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
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