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asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2009 

 
 

În conformitate cu prevederile art.9 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 2009, trimis comisiilor cu adresele nr.PLx 44 din 9 februarie 2009, 

respectiv nr. L 15/2009. 

La şedinţele comune din zilele de 11 şi 12.02.2009, Comisia sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au hotărât   cu 16 voturi pentru, 3 vot 

împotrivă şi 3  abţineri  avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele  

amendamente: 
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AMENDAMENTE  

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 
 
 
 

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 3/26/29 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 66.01 Sănătate 
cod 26.66.01.0207 
 

Spital judeţean de urgenţă Oradea 
Propuneri 2009...... 1.000 mii lei 
 
 
Autori: Derzsi Akos, Lakatos Petru, 
Erdei-Dolóczki István Pető Csilla - 
deputaţi UDMR 

Suma este necesară finalizării etapei 
prevăzute pentru anul 2009. 
 
 
Sursa:  
Anexa 3/01 Administraţia prezidenţială 
5001.20.06.02 Deplasări în străinătate 

 

2 Anexa nr. 3/26/29 – 
Ministerul Sănătăţii 
capitol 66.01 „Sănătate” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la cu suma de 
36.000 mii lei ron pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal Bacău. 
 
Autori: dep.Ionel Palăr ( Grup 
Parlamentar al PNL ), dep. Tudor 
Chiuariu(Grup Parlamentar al PNL), 
sen.Gabriel Berca ( Grup 
Parlamentar al PNL ) – Grupurile 
reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Realizarea Spitalului în cauză este unul 
dintre cele mai importante obiective de 
investiţii din oraşul Bacău, obiectiv absolut 
necesar având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul municipiului.  
 
Sursa : fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Capitolul 66.01 – 
Ministerul Sănătăţii, 
anexa 3/26/29  
Obiectiv nou 

 Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.000 mii lei pentru localitatea – 
Năruja, judeţul Vrancea – 
reînfiinţarea spitalului Năruja  

Motivare :  
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
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Autori: Sen.Miron Tudor Mitrea, 
dep.Cristian Sorin Dumitrescu, dep. 
Angel Tîlvăr , dep.Nicolae Ciprian 
Nica  ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC )  

populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori 
 
Sursa de finanţare : 
 Fondul de rezervă al Guvernului 

4  Capitolul 66.01 – 
Ministerul Sănătăţii, 
anexa 3/26/29 cod 
26.66.01.0075  

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.653 mii lei pentru localitatea – 
Dumitreşti, judeţul Vrancea – 
Centrul de sănătate cu staţionare  
 
Autori: Sen.Miron Tudor Mitrea, 
dep.Cristian Sorin Dumitrescu, dep. 
Angel Tîlvăr , dep.Nicolae Ciprian 
Nica  ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC )  

Motivare :  
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori 
 
Sursa de finanţare : 
 Fondul de rezervă al Guvernului 

 

5 Capitolul 66.01 – 
Ministerul Sănătăţii, 
anexa 3/26/29 cod 
26.66.01.0074  

Se propune suplimentarea cu suma 
de 7.598 mii lei pentru  localitatea – 
Focşani,  judeţul Vrancea - Spitalul 
de boli contagioase cu 100 de paturi  
 
Autori: Sen.Miron Tudor Mitrea, 
dep.Cristian Sorin Dumitrescu, dep. 
Angel Tîlvăr , dep.Nicolae Ciprian 
Nica  ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC )  

Motivare :  
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale de 
calitate, corespunzătoare necesităţilor 
populaţiei prin finalizarea obiectivelor de 
investiţii începute în anii anteriori 
 
Sursa de finanţare : 
 Fondul de rezervă al Guvernului 

 

6 Anexa nr. 3/26/29 
Ministerul Sănătăţii 

Se  propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la capitolul 
66.01 Sănătate cu suma de 100.000 
mii lei pentru începerea lucrărilor de 
construcţie a Spitalului judeţean de 
urgenţă Neamţ 
 
Autori: 

Se solicită admiterea amendamentului 
întrucât actualul Spital judeţean de urgenţă 
Neamţ construit în sistem multipavilionar 
are 2 pavilioane cu risc crescut seismic , 
pavilioane ce trebuie urgent evacuate. 
Capacitatea acestor pavilioane este de 360 
paturi, noua construcţie propusă urmând a 
avea o capacitate de 420 paturi. 
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Dep.Ghiţă Eftemie Stelian ( Grup 
Parlamentar al PD-L)  
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

7 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29 – 
Obiectiv nou  cap. 66.01  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la anexa 3/26, 
cu suma de 250.000 lei pentru 
dispensarul comunal din comuna 
Oarja, judeţul Argeş, sumă destinată 
lucrărilor de reparaţii 
 
Autor: sen. Mircea Cinteză ( Grup 
Parlamentar al PD-L) 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

 

8 Anexa nr. 3/26 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
bugetul de stat 
Titlul 51 Articol 02 
Alineat 11  
 

Propuneri 2009 - 6.095 mii lei din 
care 100 mii lei pentru lucrări de 
reparaţii la Spitalul de reumatologie 
Ion Stoia, sector 2, Bucureşti 
 

Autor: sen. Anca Daniela Boagiu     
( Grup Parlamentar al PD-L) 

 

Spitalul are nevoie de reparaţii pentru a 
permite desfăşurarea în bune condiţii a 
actului medical. 
 
Sursa: Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod 25.65.01.201 

 

9 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29-  
Capitolul 66.01 

Se propune alocarea sumei de 
280.000 lei  pentru construirea 
Spitalului Municipal Vatra Dornei. 
Precizez că există un studiu de 
fezabilitate, suma fiind necesară 
pentru întocmirea proiectului tehnic. 
 
 
Autori: sen. Sorin Fodoreanu ( Grup 
Parlamentar al PD-L), dep. Dumitru 
Pardău ( Grup Parlamentar al PD-L) 
 

Conform expertizei tehnice nr. 9957/2001, 
actualul spital construit în 1902, prezintă un 
risc ridicat de prăbuşire. Din punct de 
vedere al adresabilităţii populaţiei la 
serviciile medicale spitaliceşti, Spitalul 
Municipal Vatra Dornei este necesar, 
întrucât, datorită amplasamentului situat 
într-o depresiune, accesul către alte unităţi 
sanitare se poate face numai prin trei Pasuri 
(Tihuţa, Mestecăniş, Prislop), care în cele 6 
luni de iarnă sunt greu accesibile. Populaţia 
deservită este de 50.870 de locuitori dintr-o 
zonă cu un diametru de cca 100 km în care 
se înregistrează un număr mare de accidente 
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generate de activitatea economică şi 
turistică specifică zonei (minerit, 
exploatarea lemnului, sporturi de iarnă, 
etc.). Anual sunt spitalizaţi în jur de 8500 
de pacienţi în spitalizare continuă şi cca 
3500 în spitalizarea de zi, cu un indice de 
utilizare a paturilor de 330, 9%. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă al 
Guvernului şi anexa 3/26/04 Ministerul 
Sănătăţii 

10 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29 – 
capitolul 66.01  

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 20.000 mii lei pentru 
realizarea studiului de 
prefezabilitate-fezabilitate, 
proiectare a Institutului  regional de 
boli cardiovasculare Iaşi, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: dep. Petru Movilă ( Grup 
Parlamentar al PD-L) 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru asigurarea asistenţei medicale de 
specialitate în condiţiile creşterii alarmante 
a incidenţei bolilor vasculare în regiunea 
Moldova (fiind singura instituţie medicală 
de profil) din fondul de rezervă al 
Guvernului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 
03 Paragraf 03 Materiale 
sanitare specifice 
utilizate in programele 
naţionale cu scop curativ 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
116.358 mii lei la suma de 129.157 
mii lei,  paragraful 03 „Materiale 
sanitare specifice utilizate in 
programele naţionale cu scop 
curativ” . Suplimentare  cu suma de 
12.799 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 

Materialele sunt destinate programelor 
naţionale de cardiologie si de protezare in 
ortopedie. Majorarea bugetului se face cu 
11% reprezentând devalorizarea RON in 
raport cu moneda europeana, întrucât toate 
aceste materiale sunt de import. 
 
 
 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 
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Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
 

12 Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 
06 Paragraf 01 
 Spitale generale 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
6.514.400 mii lei la suma de 
7.522.038 mii lei, paragraful 01 
„Spitale generale”. Suplimentare cu 
suma de 1.007.638 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Menţinerea bugetului destinat spitalelor 
generale la nivelul anului 2008. Scăderea 
acestui buget va reduce accesibilitatea 
pacienţilor la diagnostic si tratament in 
unităţile cu paturi. In execuţia bugetara a 
spitalelor generale managerii sunt obligaţi 
sa achite cu prioritate cheltuielile cu 
utilităţile, apoi drepturi salariale, si hrana 
pacienţilor. Reducerea bugetului va afecta 
achiziţia de medicamente si materiale 
sanitare care in anul 2008 a reprezentat intre 
5% si 11% din bugetul spitalelor. Daca nu 
se va suplimenta bugetul aşa cum a fost 
solicitat prin prezentul amendament 
spitalele vor fi puse in situaţia de a nu mai 
achiziţiona medicamente si materiale 
sanitare. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat 

 

1 
 
 
 
 
 
 

Articolul 27/Anexa 
2/Capitol 5001/Paragarf 
A/Grupa 51/Articolul 
02/Aliniat 17 
 
 
 

Achiziţionarea de aparatură (trusă 
laparoscopică), instrument medical 
de uz curent şi softuri specifice 
(SIMAM), sistem integrat de 
monitorizare a asistenţei medicale 
pentru Spitalul Municipal Curtea de 
Argeş, judeţul Argeş 

Îmbunătăţirea calităţii actului 
medical/Fondul de rezervă al Guvernului  
Spitalul municipal din Curtea de Argeş a 
luat fiinţă în 1983 şi deserveşte 90.000 de 
cetăţeni, din care 40.000 din municipiul 
Curtea de Argeş şi 50.000 din comunele 
învecinate. În cadrul spitalului există şase 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare 
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Valoare – 550.000 lei 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor în spitale  
 
Autor: Mircea Drăghici ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secţii: Pediatrie , Boli interne, Chirurgie, 
ATI, Ginecologie, Nou-născuţi şi cinci 
compartimente: Cardiologie, Neurologie, 
Oncologie, ORL şi Ortopedie. Unitatea nu a 
fost modernizată, funcţionând cu aceleaşi 
paturi şi dotări  de acum 26 de ani. O 
problemă acută o reprezintă lipsa unei truse 
laparsopice în secţia de chirurgie şi a 
instrumentarului medical  de uz curent. 
Mare parte din operaţiile s-ar putea face cu 
laparoscopul, un instrument care înlocuieşte 
bisturiul şi care este introdus în corp prin 
mici incizii. În Europa 60% din intervenţii 
se realizează laparoscopic, în ţara noastră, 
procentul pacienţilor operaţi minim invaziv 
(fără tăieturi) este de 20%. 
Nevoia de a lua decizii rapide şi eficiente, 
pe baza informaţiilor reale, determină 
necesitatea implementării unui sistem 
informatic integrat, care să răspundă în timp 
real la solicitările complexe reclamate de 
gestionarea modernă a activităţii medicale. 
SIMAM – este un program original 
românesc destinat managementului 
activităţii medicale, care se constituie ca un 
program structurat „top-down” şi modular, 
acoperind întreaga activitate medicală şi 
paramedicală desfăşurată într-un spital 
prevăzut şi cu un ambulatoriu de 
specialitate.  
Activitatea medicală este înregistrată de la 
admiterea pacientului în spital sau în 
cabinetul de consultaţie şi până la 
externarea sa. Folosind ca element principal 
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de identificare Codul Numeric Personal, 
sistemul  contabilizează datele medicale 
codificate conform normativelor în vigoare, 
precum şi informaţiile personale, 
considerate de medicul curant ca fiind utile 
de reţinut. 
 
Sursa de finanţare propusă Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
Cap. 5001 gr. 50 art. 01. 

2 Articolul 27/anexa 2/cap. 
50.01/paragraful A/grupa 
51/art. 02/alin. 17 
 
Transferuri de 
la bugetul de 
stat către 
bugetele 
locale pentru 
finanţarea 
investiţiilor la 
spitale 

 Spitalul de Neuropsihiatrie Gura 
Ocniţei a fost transformat din Centru 
de Recuperare si Reabilitare cu H.G. 
nr.52 din 29 ian. 2009. Exista 2 
corpuri de clădiri A si B a căror stare 
de degradare este foarte avansată.  
Valoare – 1.200 mii lei 
 
Autori:Dep. Ana 
Gheorghe PSD+PC 
Dep. Stan Ion PSD+PC, 
Sen. Tutuianu Adrian 
PSD+PC 
Dep. Dumitru Ion PSD+PC 

Sursa de finanţare propusă este Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispoziţia Guvernului 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se 
justifică. 
 

3 Anexa 2/cap. 
66.01/grupa 51/titlu 
6/art.02/alin12, 17 

Oraş Făget – construcţie  
ambulatoriu şi spital în oraşul Făget 
 
Autor: dep. Dorel Covaci ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

Asigurarea unor servicii medicale de strictă 
necesitate, există proiect 

Nu precizează suma solicitată 
şi nici sursa de finanţare 

4 Legea bugetului de 
stat/2009: anexa 02, 
capitol 6601, subcapitol 
01-administraţia 
centrală-propuneri  2009  

Legea Bugetului de stat/2009: 
Anexa 02, Capitol 6601, subcapitol 
01-administraţia Centrală-propuneri  
2009  : 16.960 mii lei 
 

Scădere cu 20% a sumei propuse pentru 
2009 având în vedere şi descentralizarea 
propusă în Programul de Guvernare , 
precum şi măsurile anticriză ale Guvernului 
Boc. 

Nu este precizată cu claritate 
sursa de finanţare. 
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: 21.200 mii lei 
  

Autor:Sen. Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar al PNL) 

 
Sursa de finanţare : formele de finanţare 
propuse în Bugetul de Stat pe 2009, 
respectiv veniturile propuse pentru 
administraţia centrală vor creşte în acest 
sens. 

5 Legea bugetului de 
stat/2009: anexa 02, 
capitol 6701,titlu 
20,articol 06, alineatul 
02-deplasări în 
străinătate 
propuneri  2009  : 1.642 
mii lei 

Legea Bugetului de stat/2009: 
Anexa 02, Capitol 6701,Titlu 
20,Articol 06, alineatul 02-Deplasări 
în străinătate 
propuneri  2009  : 1.313,6 mii lei 
 
Autor:Sen. Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar al PNL) 

Propunem scădere cu 20% a sumei propuse 
pentru 2009 
Bugetul de Stat este limitat la cheltuieli 
curente şi concise pentru anul 
2009,conform Programului de Măsuri 
Anticriză propus de Guvernul Boc. 

Propunerea de diminuare a 
cheltuielilor de administraţie a 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi 
ale Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate ar crea 
grave distorsiuni în 
funcţionarea sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate 

6 Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 12 – 
Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 8000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Construcţie centru de sănătate (60 
de paturi)”, oraşul Năvodari, jud. 
Constanţa. 
 
Senator Puiu Haşotti   
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Mihai Lupu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a deservi oraşul Năvodari (aprox. 
35.000 mii locuitori), inclusiv toată zona 
rurală de nord-est a jud. Constanţa, iar pe 
timpul sezonului estival şi zona turistică 
aferentă. 

Nu precizează sursă de 
finanţare 

7 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii cu suma de 
120.000 mii lei, la anexa 3/26/29 – 
Fişa obiectivului de investiţii 
Spitalul Universitar de Urgenţă Iaşi, 
din capitolul 66.01 – Sănătate, cod 
2666010201. 
Autori: dep. Relu Fenechiu ( Grup 

Realizarea obiectivului „Spitalul 
Universitar Regional de Urgenţă Iaşi”  
Sursa de finanţare: prin redistribuirea în 
cadrul bugetului Ministerului Sănătăţii de la 
capitolul „Cheltuieli curente”, titlul I 
„Cheltuieli cu personalul”, precum şi din 
alocările suplimentare din creditul extern ce 
urmează a fi contractat de către Guvernul 

Este cuprins în proiectul de 
buget şi  suplimentarea 
propusă nu se justifică. 
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Parlamentar al PNL ), sen. Varujan 
Vosganian ( Grup Parlamentar al 
PNL ) 

României. 
 

 
 
 

8 Ministerul Sănătăţii,  
Anexa 3/26/13, cap. 
6610, gr. 15 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul 
 - Achiziţionare echipamente 
specifice pentru Îmbunătăţirea 
Capacităţii şi Calităţii Sistemului de 
Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi 
pentru Acordarea Asistenţei 
Medicale de Urgenţă şi a Primului 
Ajutor Calificat cu suma 1,256,771 
lei 
 
Autori: 
Dep. Ciprian Dobre, 
( Grup Parlamentar al PNL ), 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitate utilării cu echipamente 
performante pentru asigurarea unui serviciu 
medical calificat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

Nu face obiectul bugetului 
Ministerului Sănătăţii. 
 

9 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29  
Cod 26.66.01.0100 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Continuare lucrări de reparaţii 
capitale”, Spitalul judeţean  de 
urgenţă Călăraşi (existent), jud. 
Călăraşi. 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul procesului de 
reformă din sistemul sanitar 

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi celelalte 
surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

10 Anexa nr. 3/26, 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune alocarea sumei de 420 
mii lei pentru reabilitarea spitalului 
SMURD, loc Pleniţa, judeţ Dolj  

Suma este necesară pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare a spitalului SMURD 
din Pleniţa, judeţ Dolj. 

Obiectivul de investiţii nu se 
justifică. 
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Autori: dep. Mihai Voicu ( Grup 
Parlamentar al PNL ), dep.Ionuţ 
Stroe ( Grup Parlamentar al PNL ) 
Grupurile reunite Parlamentare PNL 
reunite 

 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale  
 
 
 

11 Ministerul Sănătăţii 
 Anexa 3/26/29 capitolul 
6601 
Obiectiv nou 

Alocarea sumei de 250.000 lei 
pentru reabilitarea dispensarului in 
localitatea Ciocârlia de Jos, jud. 
Constanta 
 
Autor: Dep.Dumitrache Ileana 
Cristina ( Grup Parlamentar al PSD 
+ PC )  

Reabilitare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva al 
Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 
 
 
 

12 Ministerul Sănătăţii 
 Anexa 3/26/29 capitolul 
6601 
Obiectiv nou 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru construirea de cabinete 
medicale si farmacie in localitatea 
Viişoara, Cobadin, jud. Constanta 
 
Autor: Dep.Dumitrache Ileana 
Cristina ( Grup Parlamentar al PSD 
+ PC ) 

Construirea unor cabinete medicale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva al 
Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
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Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29 capitolul 
6601 
Obiectiv nou 

Alocarea sumei de 1.050.000 lei 
pentru reparaţiile curente la 
Dispensarul Comunal Deleni, jud. 
Constanta 
 
Autor: Dep.Dumitrache Ileana 
Cristina ( Grup Parlamentar al PSD 
+ PC ) 

Reabilitare.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva al 
Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 
 

14 Ministerul Sănătăţii 
 Anexa 3/26/29 capitolul 
6601 
Obiectiv nou 

Alocarea sumei de 420.000 lei 
pentru reabilitare dispensar uman 
loc. Peştera, jud. Constanta 
 

Reabilitare.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva al 
Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
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Autor: Dep.Dumitrache Ileana 
Cristina ( Grup Parlamentar al PSD 
+ PC ) 

 

15 Ministerul Sănătăţii 
 Anexa 3/26/29 capitolul 
6601 
Obiectiv nou 

Reparaţii capitale la 
Spitalul orăşenesc Târgu Frumos, 
judeţul Iaşi 
1.000.000 lei 
Autor: Vasile Mocanu ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC )  

Motivare: Deserveşte o populaţie de 75.000 
de locuitori ai Colegiului nr.4 
 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă a Primului Ministru 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 

16 Anexa 3 / 26 / 29 

Ministerul Sănătăţii 

 

Cap. 66.01 – Sănătate 

Cod 26.66.01.0301 

Tipul cheltuielii: B – 

Obiectiv (proiect) nou  

 

 

Se propune Construirea centrului de 
zi, de reabilitare şi consiliere în 
domeniul sănătăţii mintale şi 
HIV/SIDA în cadrul Spitalului de 
boli infecţioase, dermato-venerice şi 
psihiatrie Baia Mare, judeţul 
Maramureş (valoarea totală a 
investiţiei 760.000 euro.) 
 
Alocare bugetară 2009: 260.000 
euro 
Credite de angajament: 260.000 euro 
Credite bugetare: 260.000 euro 
 
Estimare 2010: 500.000 euro 
 
 
Autori: Deputat Cătălin Cherecheş, 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Politica de reformă psihiatrică europeană 
şi românească stipulează retrimiterea şi 
reintegrarea în comunitate a pacienţilor cu 
boli psihice şi HIV/SIDA şi alte boli cu 
transmitere sexuală. Concomitent cu 
terapia medicamentoasă, o măsură 
eficientă şi modernă care vine în sprijinul 
patologiei specifice spitalului o constituie 
antrenarea bolnavilor în diverse activităţi 
de readaptare şi reintegrare în comunitate. 
Sunt argumente care impun crearea 
acestui obiectiv. Centrul va funcţiona pe 
baza principiului “uşilor deschise” având 
ca efect diminuarea reticenţelor şi 
prejudecăţilor în ceea ce priveşte bolile 
psihice şi HIV/SIDA. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 

17 Anexa 7  

Sume defalcate din taxa 

pe valoare adăugată 

pentru  echilibrarea 

Poziţia 31, jud. Prahova  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare 
(renovare) spital orăşenesc”, oraşul 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
oraşului. 
 
Sursa de finanţare:   

Nu dispune de sursă de 
finanţare 
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bugetelor locale pe anul 

2009 

Băicoi, cu suma de 1.500.000 lei 
 
 
Autori:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristian Burlacu 
Deputat PNL: Adriana Săftoiu 
Senator PNL: Teodor Meleşcanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat 

18 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29 
cap. 66.01 
Obiectiv nou 

Alocarea sumei de 600.000 mii lei 
pentru execuţie la obiectivul 
“dispensar medical Agigea”. 
 
Autori: sen. Alexandru Mazăre ( 
Grup Parlamentar al PSD + PC ), 
dep. Eduard Stelian Martin ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă al 
Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se 
justifică. 
 

19 Ministerul Sănătăţii, 
anexa 3/26/29 cap. 66.01 
Obiectiv nou 

Alocarea sumei de 2.500.000 mii lei 
pentru construirea unui minispital de 
30 locuri în comuna Cumpăna, 
judeţul Constanţa 
 
Autori: sen. Alexandru Mazăre ( 
Grup Parlamentar al PSD + PC ), 
dep. Eduard Stelian Martin ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă al 
Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se 
justifică. 
 

20 Anexa 3 capitolul 
66.05/subcapitolul 03, 
paragraful 05 
Dispozitive si 
echipamente medicale  
– 96.200 lei  

Dispozitive si echipamente medicale 
120.517 lei  
 
Autori: sen. Gyorgy Frunda (Grup 
parlamentar al UDMR)  
 

Comparatie cu 2008 
In anul 2008 a existat o executie preliminata 
de 110.876 mii lei care la un curs euro 
mediu de 3,68 lei rezulta suma de 30129347 
euro,suma care din pacate nu a rezolvat 
problemele acestor pacienti cu dizabilitati 

Influenţa este cuprinsă în 
bugetul Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de 
sănătate. 
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de diferite grade, listele de asteptare de la 
nivelul c.a.s.-urilor judetene nu s-au 
diminuat,existand liste de prioritati pentru 
furnizarea acestor dispozitive creand 
nemultumiri sociale. 
Propunerea bugetara pentru dispozitive si 
echipamente medicale din anul 2009 in 
valoare de 96.200 mii lei care la un curs 
euro mediu de 4,00 lei propus de guvern si 
negociat si cu furnizorii de medicamente la 
inceputul anului 2009,rezultand suma de 
24050000 euro si o diferenta de 6079347 
euro fata de 2008 este mai mult decat 
insuficienta deoarece: 
-toti producatorii si distribuitorii de 
dispozitive si echipamente medicale 
importa materii prime si  produse in procent 
de 95%, cursul euro actual ingreunand 
activitatea de furnizare a acestor dispozitive 
mai mult decat necesare pentru aceasta nisa 
de pacienti cu dizabilitati. 
-listele de asteptare de la nivelul C.A.S.-
urilor judetene se vor mari exponential 
pentru ca o adresabilitate medie de 35 mii 
de pacienti /lunar  conform statisticilor nu 
va scadea la nivelul anului 2009, adancind 
nemultumirile sociale 
-bugetul pe dispozitive si echipamente 
medicale care reprezinta 0,6% din bugetul 
fondului national unic de asigurari sociale 
de sanatate intotdeauna a fost scazut si a 
reprezentat un procent mic din fond ... 
pentru importanta care o ocupa deservirea 
acestor pacienti din punct de vedere social, 
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al integrarii lor in societate, pentru familia 
lor... 
-scaderea de 13,24% in conditiile 
economice actule , in conditiile in care 
bugetul fondului national unic de asigurari 
sociale de sanatate scade cu 7,71% este 
mult prea drasnica pentru sensibilitatea 
acestui domeniu. 
propunere realista si realizabila: 
bugetul din 2008 de apriximativ 30 mil euro 
sa nu se diminueze iar la cursul de 4,00 lei 
/euro rezultand un buget de 120517 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Programul Rabla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/29 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii Anexa nr. 
3/26 cu suma de 500.000 mii lei 
pentru extindere (mansardare) 
ambulatoriu de specialitate, Spitalul 
Municipal Blaj, Judeţul Alba. 
 
Deputat PD-L:  
Negruț Clement 

    Spitalul Municipal Blaj, este un spital cu 
308 paturi, care deserveste intreaga zona a 
municipiului Blaj, aflat la 45 km de Spitalul 
Judetean, rezolvand probleme medicale 
pentru o populatie de aproximativ 52.000 
locuitori. 

Datorita cresterii numarului de 
bolnavi, in conditiile in care spatiul a ramas 
acelasi, avand si imobile retrocedate, pentru 
care chiria legala depaseste 48.000 anual. 
Prin această extindere se câștigă un  spatiu 
de circa 600 mp, care ar primi destinatia de 
Sectii si Compartimente Medicale, si ar 
putea fi organizat cu toate circuitele 
functionale necesare ingrijirilor medicale de 
calitate, fiind legata functional de restul 
Spitalului. 
   Sursa de finanţare: 
 Din fondul de rezervă la dispoziţia 
guvernului. 

Suma solicitată depăşeşte sursa 
de finanţare. 
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22 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/25/01  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/25/01 cu suma de 450.000 lei 
pentru amenajare parc interior  
pentru recuperarea bolnavilor şi 
saloane de aşteptare şi primire la 
triajul de urgenţe. Spitalul Municipal 
Târgovişte judeţul Dâmboviţa  
 
Autori: dep. Albu Gheorghe ( Grup 
Parlamentar al PD-L) 

Se solicită aprobarea amendamentului 
având în vedere lipsa unui sitem modern de 
resuperare şi de aşteptare la secţia urgenţe. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă a 
Guvernului 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
 

23 Anexa 3/26/02 cap. 
50.01 titlul 70 cheltuieli 
de capital articolul 03 
reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Dispensar comuna Rădeni, judeţul 
Neamţ - suma 548.000 lei  
  
Autori: sen. Ioan Chelaru ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ), dep. 
Ioan Munteanu ( Grup Parlamentar 
al PSD + PC ), Culiţă Tărâţă ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ), Victor 
Surdu ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC ) 

 Sursa de finanţare: fondul de rezervă al 
Guvernului  

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se 
justifică. 
 

24 Anexa 3/26/02 cap. 
50.01 titlul 70 cheltuieli 
de capital articolul 03 
reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Dispensar uman comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ – suma 
300.000 lei  
 
Autori: sen. Ioan Chelaru ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ), dep. 
Ioan Munteanu ( Grup Parlamentar 
al PSD + PC ), Culiţă Tărâţă ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ), Victor 
Surdu ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC ) 

Motivare: în construcţie.  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se 
justifică. 
 

25 Cap. 66.02.71  Sănătate Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 

Creşterea calităţii vieţii, prin creşterea serviciilor 
medicale. 

Obiectivul propus nu se 
justifică. 
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Reparaţii capitale, investiţii şi dotări: 
„Spitalul Judeţean de Urgenţe” – 
Municipiul Vaslui – Valoare: 
63.640.000 lei (an 2009-an 2012) 
 
Autori:  sen. Silistru Doina ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ), dep. 
Cristea Victor ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC ) 

 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului Sănătăţii. 

 

26 Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 
04 Paragraf 01 
 Asistenta medicala 
primara 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
864.078 mii lei la suma de 
1.456.955 mii lei, paragraful 02 
„Asistenta medicala primara” . 
Suplimentare cu suma de 592.877 
mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Menţinerea bugetului destinat asistentei 
medicale primare la nivelul anului 2008. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat 
 

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate nu sunt acoperitoare. 
 

27 Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 
04 Paragraf 02 
 Asistenta medicala 
pentru specialităţi clinice 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
362.000 mii lei la suma de 390.653 
mii lei, Paragraful 02 „Asistenta 
medicala pentru specialităţi clinice”. 
Suplimentare cu suma de 28.653 mii 
lei 
 
Autori: 

Menţinerea bugetului destinat asistentei 
medicale pentru specialităţi clinice la 
nivelul anului 2008. Se stimulează 
tratamentul ambulatoriu al afecţiunilor 
cronice. Scăderea acestui buget va reduce 
accesibilitatea pacienţilor la diagnostic si 
tratament in ambulatoriu ducând la 
creşterea adresabilităţii in unităţile cu 
paturi. 

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate nu sunt acoperitoare. 
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Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat 
 

28 Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 
04 Paragraf 04 
 Asistenta medicala 
pentru specialităţi 
paraclinice 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
344.863 mii lei la suma de 603.194 
mii lei, paragraful 04 „Asistenta 
medicala pentru specialităţi 
paraclinice” . Suplimentare cu suma 
de 258.331mii lei 
 
Autori: 
Sen. Boitan Minerva ( Grup 
Parlamentar al PNL ) 
 

Menţinerea bugetului destinat asistentei 
medicale pentru specialităţi paraclinice la 
nivelul anului 2008 Scăderea acestui buget 
va reduce accesibilitatea pacienţilor la 
diagnostic paraclinic in ambulatoriu ducând 
la creşterea adresabilităţii in unităţile cu 
paturi, crescând internările nejustificate din 
punctul de vedere al gravităţii bolii. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat 

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate nu sunt acoperitoare. 
 

29 Anexa nr. 10 /02 pag. 
169 
Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 
capitol 6605 subcapitol 
04 paragraf 01 
Sănătate / Servicii 
medicale în 
ambulator/Asistenţă 
medicală primară 
 
2009 propuneri 
....864.078 mii lei 

Anexa nr. 10 /02 pag. 169 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
capitol 6605 subcapitol 04 paragraf 
01 
Sănătate / Servicii medicale în 
ambulator/Asistenţă medicală 
primară 
 
2009 propuneri ....1.116.520 mii lei 
 
Autori: Derzsi Akos, Lakatos Petru, 
Pető Csilla, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru - deputaţi UDMR 

Sistemul de sănătate a fost conceput ca 
având în centrul său pacientul cu nevoile 
sale de asigurare a stării de sănătate, iar aici 
medicii de familie sunt cei care duc în mare 
parte greutăţile sistemului. În prezent a fost 
pus în evidenţă un deficit de 4.000 de 
medici, aşadar oricum sistemul primar este 
mult subfinanţat, şi în cazul în care nu se 
vor găsi resursele pentru completarea 
necesarului de medici, cheltuieli 
suplimentare se vor regăsi în sistemul de 
urgenţă, cu efecte însă devastatoare asupra 
stării de sănătate a populaţiei private de 
asistenţa unor medici de familie. 
 

Sursa de finanţare solicitată nu 
este acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
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Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
 

30 Ministerul Sănătăţii 
Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/01 –  
 

Ministerul Sănătăţii 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/01 –  
 
Se propune diminuarea sumei 
alocate în anul 2009 cu suma de 
150.000 lei.  
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi celelalte 
surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

31 Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/04 –  
 

Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/04 –  
 
Se propune diminuarea sumei 
alocate în anul 2009 cu suma de 
100.000 mii lei.  
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi celelalte 
surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

32 Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6805/ 57 /02 /01 
  
 

Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6805/57/02/01 
 
Se propune diminuarea sumei 
alocate în anul 2009 cu suma de 
100.000 mii lei.  
 

 Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi celelalte 
surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

33 Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 9905 – Excedent 
bugetar 
 

Se propune dimunarea sumei 
prevăzute cu suma de 300.000 mii 
lei 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi celelalte 
surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 

34 Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/ 04/ 01 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 615.000 mii 
lei.  
 
 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare: 
- 300.000 mii lei redistribuire FNUASS; 
- 10.000 mii lei – de la Administraţie 
Prezidenţială 
(Cap. 5000 /20, anexa 3 / 01 /01) 
- 5.000 mii (de la Camera Deputaţilor, cap. 
5100, /70 / Anexa 3/03/01) 
- 300.000 mii lei (redistribuire Capitol 9905 
– Excedent) 

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi celelalte 
surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

35 Anexa 10/01 
 
 
 
 
 
 
 

Păstrarea cuantumului sumei alocate 
pentru asistenţa medicală primară la 
nivelul din anul 2008 ajustat cu 
indicele de inflaţie de 5%. 
 
 
Autori: sen. Liviu Câmpanu (Grup 
Parlamentar al PNL) 

Surse de finanţare: Redistribuire FUNASS 
sau diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele prevăzute în anul 
2008. 

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi cealaltă 
sursă de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

36 Legea bugetului de 
stat/2009: anexa 10/02, 
capitol 6605, subcapitol 
05 – servicii  de urgenţă 
prespitaliceşti şi 
transport sanitar –
propuneri 2009  : 
556.083 mii lei 
 

Legea Bugetului de Stat/2009: 
Anexa 10/02, Capitol 6605, 
subcapitol 05 – servicii de urgenţă 
prespitaliceşti şi transport sanitar –
propuneri 2009  : 611.691,3 mii lei 
 
Autor:Sen. Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar al PNL) 
 

Propunem creşterea cu 10% a sumei 
propuse pentru 2009.Este necesar să 
acoperim  integral cheltuielile cu serviciile 
de urgenţǎ. 
 
 Sursa de finanţare : Bugetul Casei 
Naţionale de Sănătate, respectiv veniturile 
care vin la serviciile de urgenţă 
prespitaliceşti. 

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate nu sunt acoperitoare. 
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37 Legea bugetului de 
stat/2009: anexa 10/02, 
capitol 6605, subcapitol 
07 – îngrijiri medicale la 
domiciliu –propuneri 
2009  : 16.700 mii lei 
 

Legea Bugetului de stat/2009: 
Anexa 10/02, 
subcapitol 07- Îngrijiri medicale la 
domiciliu - propuneri 2009 : 18.370 
mii lei 
 
Autor:Sen. Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar al PNL) 

Propunem creşterea cu 10% a sumei 
propuse pentru 2009. Ingrijirea medicalǎ la 
domiciliu reprezintǎ o alternativǎ pentru 
internarea nejustificatǎ din punct de vedere 
medical. 
 
Sursa de finanţare : Fondul Naţional Unic 
de Asigurǎri Sociale de Sǎnǎtate  

Sumele ce urmează a fi 
colectate în Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate nu sunt acoperitoare. 
 

38 Legea bugetului de 
stat/2009: anexa 
10/02,capitol 6605, 
subcapitol 01-
administraţie centrală - 
propuneri  2009  : 
166.116 mii lei 
 

Legea Bugetului de stat/2009: 
Anexa 10/02,Capitol 6605, 
Subcapitol 01-administraţie centrală 
- propuneri  2009  : 83.058 mii lei 
 
Autor:Sen. Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar al PNL) 
 

Propunem scădere cu 50% a sumei propuse 
pentru 2009. 
Motivarea acestui amendament este dată de 
descentralizarea propusă în Programul de 
Guvernare şi limitări ale Bugetului de Stat 
şi Bugetului Casei Naţionale de Sănătate 
 

Propunerea de diminuare a 
cheltuielilor de administraţie a 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi 
ale Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate ar crea 
grave distorsiuni în 
funcţionarea sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate 

 
 
 
 
 
 
         PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 

         Dep. RODICA NASSAR                           Sen.Dr. ION VASILE 
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	Anexa nr. 3/26/29 – Ministerul Sănătăţii 
	Anexa 10/03 
	Se propune majorarea bugetului pe anul 2009 de la suma propusa de 116.358 mii lei la suma de 129.157 mii lei,  paragraful 03 „Materiale sanitare specifice utilizate in programele naţionale cu scop curativ” . Suplimentare  cu suma de 12.799 mii lei 
	Materialele sunt destinate programelor naţionale de cardiologie si de protezare in ortopedie. Majorarea bugetului se face cu 11% reprezentând devalorizarea RON in raport cu moneda europeana, întrucât toate aceste materiale sunt de import. 
	Anexa 10/03 
	Capitol 6605 Subcapitol 06 Paragraf 01 
	 Spitale generale
	Menţinerea bugetului destinat spitalelor generale la nivelul anului 2008. Scăderea acestui buget va reduce accesibilitatea pacienţilor la diagnostic si tratament in unităţile cu paturi. In execuţia bugetara a spitalelor generale managerii sunt obligaţi sa achite cu prioritate cheltuielile cu utilităţile, apoi drepturi salariale, si hrana pacienţilor. Reducerea bugetului va afecta achiziţia de medicamente si materiale sanitare care in anul 2008 a reprezentat intre 5% si 11% din bugetul spitalelor. Daca nu se va suplimenta bugetul aşa cum a fost solicitat prin prezentul amendament spitalele vor fi puse in situaţia de a nu mai achiziţiona medicamente si materiale sanitare. 
	Sursa de finanţare:   
	Anexa 10/03 
	Capitol 6605 Subcapitol 04 Paragraf 01 
	 Asistenta medicala primara
	Menţinerea bugetului destinat asistentei medicale primare la nivelul anului 2008. 
	Anexa 10/03 
	Capitol 6605 Subcapitol 04 Paragraf 02 
	 Asistenta medicala pentru specialităţi clinice
	Menţinerea bugetului destinat asistentei medicale pentru specialităţi clinice la nivelul anului 2008. Se stimulează tratamentul ambulatoriu al afecţiunilor cronice. Scăderea acestui buget va reduce accesibilitatea pacienţilor la diagnostic si tratament in ambulatoriu ducând la creşterea adresabilităţii in unităţile cu paturi. 
	Anexa 10/03 
	Capitol 6605 Subcapitol 04 Paragraf 04 
	 Asistenta medicala pentru specialităţi paraclinice
	Menţinerea bugetului destinat asistentei medicale pentru specialităţi paraclinice la nivelul anului 2008 Scăderea acestui buget va reduce accesibilitatea pacienţilor la diagnostic paraclinic in ambulatoriu ducând la creşterea adresabilităţii in unităţile cu paturi, crescând internările nejustificate din punctul de vedere al gravităţii bolii. 
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