
                                                              
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

Comisia pentru sănătate şi 

familie 

 Comisia pentru sănătate  

  

 

Nr.4c-10/705/12 decembrie 2022        Nr.XXXII/403/12 decembrie 2022 

 

 
AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2023 

 

 

În conformitate cu prevederile art.21 și art.61  din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate a Senatului, au fost sesizate, spre 

dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului  de stat pe anul 2023 – secțiunea 

Sănătate, trimis comisiilor cu adresele nr.PLx 756/2022  din 9 decembrie 2022, respectiv 

nr. L777/2022 din  9 decembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2023 , a 

Anexei 3/26 – Ministerul Sănătății și a Anexei 11 – Bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate, cu amendamente admise. 

Amendamentele admise se regasesc în Anexa 1 și Anexa 2, care fac parte integrantă 

din prezentul aviz comun. 

 

 

             PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE, 

           Dr. Nelu TĂTARU                             Prof.univ.dr.  Adrian Streinu - Cercel                                                         

 

 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur,        Cristina Sîrbu, 

Consilier parlamentar                           Consilier parlamentar                     

rozalia.bucur
conf cu originalul
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        ANEXA 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

ANEXA NR. 3/26 – MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
 

 

Nr. 

crt. 

Articol din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului:/ sursa de 

finanţare 

1. Anexa 3/26 Capitolul 66.01 

„Sănătate”/ Titlul 51„Transferuri 

intre unități ale administrației 

publice”/Articolul 01„Transferuri 

curente”\ /Alineatul 11 

„Transferuri din bugetul de stat 

către bugetul Fondului național 

unic de asigurări sociale de 

sănătate” 

 

În bugetul Ministerului Sănătății, 

la capitolul 66.01 „Sănătate”, 

Titlul 51 „Transferuri între unități 

ale administrației publice”, 

alineatul 11 „Transferuri din 

bugetul de stat către bugetul 

Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate”, sunt cuprinse 

și sume pentru plata serviciilor 

medicale prevăzute la art.232 

alin.(3^1) și art.262 alin.(1^2) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății, republicata, 

cu modificările si completările 

ulterioare. 

 

Autori: 

Buicu Corneliu-Florin, deputat 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Necesitatea acestei completări rezida 

din aplicarea acordului cu Banca 

Mondiala, respectiv aplicarea 

prevederilor Legii nr.1/2021, act 

normativ care statuează sursa de 

finanțare a pachetului minimal extins 

pentru persoanele neasigurate, si 

anume 

 

Sursa de finanțare: 

 „Transferuri din bugetul de stat 

către bugetul Fondului național unic 

de asigurări sociale de sănătate „. 
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2. 

Ministerul Sănătății - Anexa 3/26 

Se propune suplimentarea cu  500 

mii lei a creditelor a creditelor 

bugetare prevăzute în Anexa 

3/26/01, în vederea finanțării 

obiectivului „Achiziție 

aparatură, echipamente și 

dispozitive medicale, Spitalul 

Județean de Urgență Zalau-

Sălaj, județul Sălaj” 

 

Autori: Claudiu Florian Neaga, 

deputat PSD  

Grupul parlamentar PSD 

Spitalul Județean Sălaj necesită 

investiții urgențe pentru achiziționarea 

aparaturii medicale care să contribuie 

la desfășurarea activității și 

procedurilor medicale la un standard 

profesional adecvat și în deplină 

siguranță pentru pacienți. De 

asemenea, aprobarea acestei solicitări 

de achiziții a materialelor sanitare, va 

debloca proceduri medicale care în 

momentul de față nu pot fi operate de 

către cadrele medicale din cauza 

acestor lipsuri materiale. 

 

Sursa de finanțare: Realocare din 

Fondul de rezervă al Guvernului, 

Bugetul MFP – acțiuni generale, 

50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

 

3. Legea bugetului de stat - 2023 – 

anexa nr.3/26/02 

Ministerul Sănătății 

Alocarea sumei 2.500 mii lei către 

Spitalului Județean de Urgentă 

Târgoviște, secția Cardiologie 

pentru achiziționarea unui 

Angiograf. 

 

 

Senator PSD, Titus Corlățean 

Deputat PSD, Georgeta-Carmen 

Holban 

Deputat PSD, Marian Ţachianu  

Sectia de cardiologie a primit finanțare 

de la CJ pentru extinderea secției de 

cardiologie in vederea amplasării 

angiografului . Pacienții vor fi 

diagnosticați și tratări in cadrul secției 

de cardiologie nemaifiind nevoia sa fie 

transportați către spitale din București .   

Tratarea infarctului miocardic în 

primele 4 ore de la deput înseamnă 

șanse la viața . 
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Deputat PSD, Radu Mihai Popa  

Deputat PSD, Ioan Vulpescu  

 

 

 

 

Achiziționarea unui angiograf este 

esențială pentru: 

 

- tratamentul de urgenta al pacientilor 

cu sindrom coronarian acut ( infarct 

miocardic acut  si angina pectorala 

instabila)  - ( cu cat coronarografia si 

implicit deschiderea vasului este facuta 

mai repede cu atat complicatiile 

infarctului sunt mai mici) 

- investigarea (prin coronarografie)  si 

tratarea pacientilor ( implantarea de 

stenturi ) cu boala cardiaca ischemica 

- investigarea si tratarea pacientilor cu 

arteriopatie obliteranta 

Sursa de finanțare: Realocare din 

Fondul de rezervă al Guvernului, 

Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

4. Anexa 3/26 Suplimentare buget Ministerul 

Sanatatii pentru Spitalul de 

Psihiatrie si Masuri de Siguranta 

Stei, judetul Bihor cu suma de 

1.000.000 lei  

 

Deputat PSD IOAN MANG 

Senator PSD FLORIAN BODOG 

Cofinantare Proiect „Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea si dotarea 

ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie 

si pentru Masuri de Siguranta Stei, 

judetul Bihor 

 

Sursă: 

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
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generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

5.  Anexa nr. 3 / 26 / 

MINISTERUL SANATATII / 

TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare prevăzute la 

Anexa nr. 3 / 26 / MINISTERUL 

SANATATII / TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE cu 

suma de 475 mii lei pentru 

dotări/aparatura medicală la 

Secția de cardiologie (200 mii lei) 

și la Secția de pediatrie (275 mii 

lei) a  Spitalului Județean Satu 

Mare.  

 

Autorul amendamentului: 

Adrian COZMA -  deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale 

PNL din Camera Deputaților și 

Senatului României 

 

Se impune realizarea, în regim de 

urgență, a unor achiziții esențiale la 

Secția de cardiologie (necesar – 200 

mii lei) și la Secția de pediatrie (necesar 

- 275 mii lei)  - Spitalul județean Satu 

Mare. 

 

 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 

Fonduri de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 

VII Alte transferuri 

6.  Anexa nr. 3 / 26 / 

MINISTERUL SANATATII / 

TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare prevăzute la 

Anexa nr. 3 / 26 / MINISTERUL 

SANATATII / TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE cu 

suma de 625 mii lei în vederea 

acoperirii parțiale a arieratelor 

Spitalul orășenesc Hârșova, județul 

Constanța a acumulat arierate care, 

coroborat cu creșterile masive ale 

prețurilor energiei, îi pun în pericol 

activitatea. Trebuie spus faptul că, o 

parte dintre arierate au fost acumulate 

ca urmare a faptul că unitatea sanitară a 

fost unitate suport Covid-19 (nefiind 

finanțată corespunzător și pierzând 
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acumulate de Spitalul orășenesc 

Hârșova, județul Constanța. 

 

Autorul amendamentului: 

Bogdan HUȚUCĂ -  deputat 

PNL 

Grupurile parlamentare ale 

PNL din Camera Deputaților și 

Senatului României 

resurse financiare pe care ar fi putut să 

le deconteze de la CNAS). 

 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 

Fonduri de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 

VII Alte transferuri 

7  Anexa nr. 3 / 26 / 

MINISTERUL SANATATII / 

TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare prevăzute la 

Anexa nr. 3 / 26 / MINISTERUL 

SANATATII / TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE cu 

suma de 625 mii lei pentru 

reparații capitale garaje și spațiu 

destinat decontaminării și 

dezinfecției autosanitarelor, 

montare copertine la Stația 

Centrala Zalau și Substațiile 

Simleul Silvaniei și Cehu-

Silvaniei la Servicul De 

Ambulanță Județean Sălaj.  

 

In vederea desfășurării în condiții 

optime și de siguranță a activității 

Serviciului Județean de Ambulanță 

Sălaj este necesară reabilitarea 

garajelor și a spațiului destinat 

activității de dezinfecție și 

decontaminare a autosanitarelor, dar și 

a copertinelor. 

Activitatea de decontaminare si 

dezinfectie la Statia Zalau si Substatia 

Simleul Silvaniei se desfasoara in 

condiţii improprii, din acest motiv sunt 

necesare fonduri pentru reparaţia 

capitala a garajelor si transformarea 

unui garaj in spaţiu destinat spălării, 

decontaminării si dezinfectiei 
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Autorul amendamentului: 

Liviu Ioan BALINT -  deputat 

PNL 

Grupurile parlamentare ale 

PNL din Camera Deputaților și 

Senatului României 

autosanitarelor si a instrumentarului 

utilizat in activitate. 

Starea avansata de degradare a 

garajelor face imposibila utilizarea 

acestora conform destinaţiei, iar 

reţeaua electrica invechita nu permite 

alimentarea continua a aparaturii 

medicale din dotarea ambulantelor la 

reţeaua electrica. 

Imposibilitatea utilizării in condiţii de 

siguranţa a garajelor a fost semnalata in 

repetate rânduri de către inspectorii 

ISU Salaj, dar pana in prezent nu s-au 

alocat fonduri pentru remedierea 

situatiei 

Este necesara montarea copertinelor in 

Statia centrala Zalau, Substatia Simleul 

Silvaniei si Substatia Cehu Silvaniei in 

vederea protejării ambulantelor de 

intemperii si calamitati naturale, avand 

in vedere faptul ca, garajele nu sunt 

funcţionale. 

 

 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 

Fonduri de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 

VII Alte transferuri 

8 ANEXA 3/ 26 / 1,  Ministerul 

Sănătății, Capitolul 5000, 51, 

TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare prevăzute la 

ANEXA 3/ 26 / 1,  Ministerul 

Sănătății, Capitolul 5000, 51, 

TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE - 

cu suma de 625 mii lei pentru 

achiziționarea a 4 autospeciale 

Dacia Duster, tip ACD, 4x4, 

dotate cu echipamente medicale 

specifice, pentru consultații la 

domiciliu, ce vor deservi 

Serviciul Județean de 

Ambulanță Bistrița-Năsăud.  

 

Autorul amendamentului: 

Olivia-Diana MORAR -  deputat 

PNL 

Grupurile parlamentare ale 

PNL din Camera Deputaților și 

Senatului României 

 

Ambulanțele tip ACD pentru 

consultații la domiciliu cu medic, aflate 

în dotarea Parcului Auto al Serviciului 

Județean de Ambulanță Bistrița-

Năsăud sunt uzate fizic și moral în 

totalitate, fiind încă de la momentul 

achiziției în anul 2008, în serviciu 

24/24 ore tot timpul anului. Din anul 

2008, când s-a făcut ultima achiziție de 

către ministerul de resort, Serviciului 

Județean de Ambulanță Bistrița-

Năsăud nu a mai beneficiat de nici o 

dotare de acest tip, cu toate că este 

indispensabil. Actualele ambulanțe tip 

ACD sunt autoturisme de tip Fiat 

Punto, cu tracțiune față, aspect care 

pune în dificultate accesarea zonelor 

montane care acoperă mai mult de o 

tremie din suprafața județului, fiind 

utile din punct de vedere practic cel 

mul în mediul urban. Vizând această 

stare de fapt, este absolut necesară și 

utilă o investiție de înnoire a parcului 

auto al Serviciului Județean de 

Ambulanță Bistrița-Năsăud cu 4 
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ambulanțe tip ACD, model Dacia 

Duster, cu tracțiune integrală, dotate cu 

echipamentele medicale necesare.  

Beneficiar – Serviciul Județean de 

Ambulanță Bistrița-Năsăud 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 

Fonduri de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 

VII Alte transferuri 

9  Anexa nr. 3 / 26 / 

MINISTERUL SANATATII / 

TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE  

Transferuri de la bugetul de stat 

catre bugetele locale pentru 

finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii in 

urgenta in sanatate 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare prevăzute la 

Anexa nr. 3 / 26 / MINISTERUL 

SANATATII / TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE / 

Transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru 

finantarea aparaturii medicale și 

echipamentelor de comunicatii in 

urgenta în sănătate cu suma de 

1.675 mii lei pentru 

dotări/aparatura medicală 

Se impune realizarea, în regim de 

urgență, a unor achiziții esențiale de 

aparatură medicală la nivelul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Arad. 

 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 

Fonduri de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 

VII Alte transferuri 
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Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Arad.  

 

Autorul amendamentului: 

Ovidiu-Sergiu BÎLCEA – 

deputat PNL 

Ioan CRISTINA – senator PNL  

Glad VARGA -  deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale 

PNL din Camera Deputaților și 

Senatului României 

10 Anexa nr. 3 / 26 / MINISTERUL 

SANATATII / TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE  

Se propune suplimentarea  sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 3 / 26 / 

MINISTERUL SANATATII / 

TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE cu 

suma de 625 mii lei pentru 

cheltuieli curente și dotări la 

Complexul Multifuncțional „Sf. 

Andrei”, Sectorul 5, Municipiul 

București. 

 

Autor: Cristina TRĂILĂ – 

deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale 

PNL din Camera Deputaților și 

Senatului României 

Complexul Multifuncțional „Sf. 

Andrei” Sector 5, București, reprezintă 

o alternativă în creşterea calităţii vieţii 

și un proiect care și-a demonstrat deja 

viabilitate, motiv pentru care, în vedere 

continuări activității la cele mai bune 

standarde, propunem alocări financiare 

în valoare de 625 mii lei pentru 

cheltuieli curente și dotări cu aparatură 

medicală. 

 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 

Fonduri de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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 Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul 

VII Alte transferuri 

11 Legea bugetului de stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01 

Capitol 5000 

Titlul 01 

Indicativ II -Credite Bugetare 

Se propune spre alocare suma de 

200  mii lei pentru achiziție 2 

aparate realizare hipotermie 

controlată, la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sibiu, 

municipiul Sibiu, județul Sibiu 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

Achiziția acestor echipamente este 

necesară pentru secția de anestezie-

terapie intensivă pentru inducerea 

hipotermiei controlate în cazul 

pacienților diagnosticați cu 

encefalopatie hypoxic ischemică 

 

Sursa de finanțare:  

MINISTERUL FINANȚELOR - 

ACȚIUNI GENERALE 

Redistribuirea din sumele cu destinație 

specifică alocate ordonatorului 

principal de credite (Ministerul 

Sănătății) 

12 Legea bugetului de stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01 

Capitol 5000 

Titlul 01 

Indicativ II -Credite Bugetare 

Se propune spre alocare suma de 

6.000 mii lei pentru achiziție 4 

stații de producer oxigen, la 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sibiu, municipiul Sibiu, 

județul Sibiu 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

Achiziția acestor echipamente este 

necesară pentru producerea de oxigen 

medicinal de capacitate minimum 

50mc/oră 

 

 

Sursa de finanțare:  

MINISTERUL FINANȚELOR - 

ACȚIUNI GENERALE 

Redistribuirea din sumele cu destinație 

specifică alocate ordonatorului 

principal de credite (Ministerul 

Sănătății) 

13 Legea Bugetului de stat pe anul 

2023 

 

Se propune alocarea sumei de 

10.000 mii lei pentru amenajarea 

și dotarea Unității de Primiri 

În spatele Spitalului din Podul 

Turcului există o clădire care este 

destinată amenajării Unității de Primiri 
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Ministerul Sănătății 

 

Anexa 3/26/01, 

Capitolul 5000 

Grupa/Titlul 01 

Indicativ II Credite bugetare 

 

Urgențe la Spitalul din Comuna 

Podul Turcului, Județul Bacău. 

 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

Urgențe, dar nu există fondurile 

necesare pentru amenjarae și dotare.  

 

Sursa de finanțare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, Programul 

național de investiții "Anghel Saligny" 

 

14 Legea Bugetului de stat pe anul 

2023 

 

Ministerul Sănătății 

 

Anexa 3/26/01, 

Capitolul 5000 

Grupa/Titlul 01 

Indicativ II Credite bugetare  

Se propune alocarea sumei de 80 

mii lei pentru înființare dispensar 

uman în comuna Podu Turcului, 

județul Bacău. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

Investiție necesară pentru 

îmbunătățirea infrastructurii 

spitalicești în Comuna Podu Turcului. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, Programul 

național de investiții "Anghel Saligny" 

 

15 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul de 

recuperare cardiovasculară din 

orașul Covasna, județul Covasna. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității  precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 
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16 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul 

municipal din municipiul Târgu 

Secuiesc, județul Covasna. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității  precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

17 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul 

Orăşenesc, Covasna, județul 

Covasna. 

 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității  precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

18 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul de 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

recuperare Orăşenesc Baraolt, 

județul Covasna. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității  precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

19 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul de 

recuperare Județean de Urgență 

Sfântu Gheorghe, județul 

Covasna. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

20 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Toplița, județul 

Harghita. 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

21 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul De 

Psihiatrie Tulghes, județul 

Harghita. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

22 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Gheorgheni, județul 

Harghita. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

morbidității precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

23 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11  

Transferuri pentru reparații 

capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

1.500 mii lei pentru Spitalul din 

orașul Bălan, județul Harghita. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

24 Legea Bugetului de stat pe anul 

2023  

Anexa 3/26/02 Capitolul 5001, 

Grupa/Titlul 51, Articol 01, 

Alineat 38 

 

Indicator: II.Credite bugetare  

 

Se propune suplimentarea cu 

492.000 mii lei a sumei alocate 

transferurilor din bugetul de stat 

catre bugetele 

locale pentru finanțarea unităților 

de asistență 

medico-sociale, în scopul 

dezvoltării și modernizării 

Suma reprezintă o investiție necesară, 

întrucât statul are obligația 

constituțională de a lua măsuri pentru 

asigurarea igienei şi a sănătăţii publice 

– art. 34, alin. (2) din Constituția 

României  

În prezent, accesul la asistență 

medicală în România este obstrucționat 
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infrastructurii sanitare în mediul 

rural – dispensare, policlinici, 

spații, dotări. 

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor 

de insuficienta infrastructură medicală 

și deficitul forței de muncă în domeniul 

sănătății, cu precădere în mediul rural. 

România are o populație rurală de 

9.027.161 de locuitori, domiciliată în 

2.861 de comune, respectiv în 9.626 de 

sate componente ale comunelor (alte 

470 de sate aparțin de orașe/municipii). 

În mediul rural, anual mor mai mulți 

oameni decât se nasc copii: 137.446 de 

decese și 92.793 de născuți vii; sporul 

natural este de - 44.653. Aceste date ne 

arată precaritatea asistenței medicale de 

la sate.  

România se situează pe ultimul loc (34, 

din tot atâtea țări analizate) din punctul 

de vedere al sistemului medical 

(drepturile și informarea pacienților, 

timpii de așteptare pentru tratament, 

rezultatele tratamentelor, gama de 

servicii, prevenția etc.), acesta fiind 

mai slab decât în Bulgaria sau Albania. 

Mai bine de jumătate din medicii care 

profesează astăzi sunt la vârsta 

pensionării, iar tinerii nu pot fi atrași la 

țară dacă nu există condiții minime 

pentru practicarea acestei profesii. 

Dacă susținem un medic din mediul 

rural, mii de oameni vor fi mai sănătoși, 

mai liniștiți, știind că au aproape 

servicii de calitate și medicină de 

prevenție. Medicii care își desfășoară 
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activitatea în mediul rural susțin că 

multe astfel de locații nu sunt racordate 

la utilități publice și că au nevoie de 

aparatură medicală pentru a-și 

desfășura activitatea în condiții optime. 

 

Sursa de finanțare: 

 

- Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale. 

 

Sau 

 

Redistribuire din sumele alocate 

ordonatorului principal de credite 

(Ministerul Sănătății). 

25 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul de 

Urgenta pentru Boli 

Cardiovasculare prof. dr. C.C. 

Iliescu, Bucuresti, obiectiv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 
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de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

26 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei pentru  Spitalul 

Clinic de Urgenta Bagdasar-

Arseni, Bucuresti, obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  
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Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR  

27 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic de Urgenta Chirurgie 

Plastica Reparatorie si Arsuri, 

Bucuresti, obiectIv de investiție 

de interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 



 21 

28 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Urgente Oftalmologice, 

Bucuresti, obiectIv de investiție 

de interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

29 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, 

jud. Cluj, obiectIv de investiție de 

interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 
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Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

 

30 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic de Recuperare, Medicină 

Fizică și Balneologie Eforie Nord 

, jud. Constanta, obiectiv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  



 23 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

31 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta Sf. 

Spiridon, jud. Iasi, obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 
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adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

32 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta Targu 

Mures, jud. Mures, obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  
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Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

33 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta 

Timisoara, jud. Timis, obiectiv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

34 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Universitar de Urgenta, Bucuresti, 

obiectiv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

35 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei pentru  . Spitalul de 

Recuperare Borșa, Mureș, 

obiectiv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 
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Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

36 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru  Spitalul 

Clinic de Urgenta Sf. Ioan, 

Bucuresti, obiectiv de investiție de 

interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 
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materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

37 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

„N.N. Săveanu“ Vidra, Vrancea, 

obiectiv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  
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Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

38 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei pentru  Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Dumbrăveni , 

Vrancea, jud. Mures, obiectiv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

39 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru  . Spitalul 

Județean de Urgență „Sf. 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 
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Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Pantelimon“ Focșani , Vrancea, 

jud. Bihor, obiectIv de investiție 

de interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

 

40 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru  Institutul 

Regional de Oncologie Timișoara 

, obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 
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Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

41 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul de 

Psihiatrie Gătaia , Timis, obiectIv 

de investiție de interes public 

major, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 
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adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

42 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru . Centrul 

Medical de Evaluare, Terapie, 

Educație Medicală Specifică și 

Recuperare pentru Copii și Tineri 

„Cristian Șerban“ Buziaș ,Timis,  

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  
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Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

43 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul de 

Boli Cardiovasculare Timișoara , 

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 
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44 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru . Sanatoriul 

Balneoclimateric de Copii Bușteni 

, Prahova, obiectIv de investiție de 

interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

45 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic Colentina Bucuresti 

Primaria Municipiului Bucuresti, 

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 
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Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

46 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul de 

Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant 

Târgu Mureș , obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  
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avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

 

47 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon, 

Bucuresti, obiectIv de investiție 

de interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 
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Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

48 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru . Institutul de 

Psihiatrie „Socola“ Iași , obiectIv 

de investiție de interes public 

major, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 
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49 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru 42. Institutul 

de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. 

G. I. M. Georgescu , Iasi, obiectIv 

de investiție de interes public 

major, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

50 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul de 

Psihiatrie Zam, Hunedoara, 

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 
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Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

 

51 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic Județean de Urgență 

Craiova , obiectIv de investiție de 

interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  
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reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

52 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru . Spitalul de 

Recuperare Cardiovasculară „Dr. 

Benedek Geza“ Covasna , 

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 
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Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

53 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul de 

Psihiatrie Poiana Mare , Dolj, 

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 
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54 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Sanatoriul 

Balnear și de Recuperare 

Techirghiol , Constanta, obiectIv 

de investiție de interes public 

major, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

55 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Sanatoriul 

Balnear și de Recuperare 

Mangalia , Constanta, obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 
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Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

56 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul 

Regional de Gastroenterologie și 

Hepatologie „Prof. Dr. Octavian 

Fodor“ Cluj-Napoca , obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  
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sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

57 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul 

Clinic de Urologie și Transplant 

Renal, Cluj, obiectIv de investiție 

de interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 
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materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

58 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru . Institutul 

Oncologic „Prof. Dr. I. 

Chiricuță“, Cluj, obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  



 46 

 

 

Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea 

Românilor 

 POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

59 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul 

Inimii de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare „N. Stăncioiu“, 

Cluj, obiectIv de investiție de 

interes public major, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, refacerea instalațiilor 

electrice, de gaze și sanitare,  

instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu, 

reabilitarea spitalului cu  

înlăturarea unui strat de zidărie 

sau tencuială şi adăugarea de  

materiale care au soluţii 

bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 
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Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea 

Românilor 

60 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei pentru Centrul 

Național Clinic de Recuperare 

Neuropsihomotorie Copii „Dr. N. 

Robănescu“, Bucuresti, obiectIv 

de investiție de interes public 

major, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu  

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

61 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Urgență pentru Copii „Grigore 

Alexandrescu , Bucuresti, obiectIv 

de investiție de interes public 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 
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art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

major, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

62 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Spitalul 

Clinic de Recuperare Medicală 

Băile Felix , Bihor, obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 
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sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

63 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Sanatoriul de 

Nevroze Predeal, Brasov, obiectIv 

de investiție de interes public 

major, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 
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Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

64 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul 

Național de Geriatrie și 

Gerontologie „Ana 

Aslan“;Bucuresti, jud. Prahova, 

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 
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Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

65 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul de 

Pneumoftiziologie „Marius 

Nasta“, Bucuresti, obiectIv de 

investiție de interes public major, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

66 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Se propune alocarea sumei de 

4000 mii lei  pentru Institutul 

Național de Boli Infecțioase 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 
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Anexa nr. 3/26/02,  

Capitolul 5001,  

art. 02,  

Indicator II Credite bugetare 

Transferuri de capital,  

Alineat 11 Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale 

„Prof. dr. Matei Balș“, Bucuresti, 

obiectIv de investiție de interes 

public major, pentru începerea în 

regim de urgență a lucrărilor 

necesare pentru conformarea la 

normele legale privind prevenirea 

și stingerea incendiilor, refacerea 

instalațiilor electrice, de gaze și 

sanitare,  instalarea de sisteme de 

detectare, semnalizare și 

avertizare incendiu, reabilitarea 

spitalului cu  înlăturarea unui strat 

de zidărie sau tencuială şi 

adăugarea de  materiale care au 

soluţii bactericide. 

 

 

 

Autor: Senator Sorin Lavric 

 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

mor în urma incendiilor din spitale și a 

infecțiilor nosocomiale. Efectuarea 

acestei investiții este necesară pentru 

tratarea pacienților în condiții de 

siguranță, precum și pentru asigurarea 

funcționalității spitalului din 

perspectiva igienei și a securității la 

incendiu în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 

de urgență, către spital este necesară 

pentru a fi luate toate măsurile 

obligatorii privind prevenirea și 

stingerea incendiilor, igienizarea , 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate în 

dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

POR 2014-2020, FEDR, PNRR 

  

67 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Alba.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 
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Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

68 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei   

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Arad. 

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

69 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 
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Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Argeș.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

70 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Bacău.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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71 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Bihor.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

72 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Bistrița - 

Năsăud.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

73 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Botoșani.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

74 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Brașov.  

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 
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Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

75 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Buzău.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

76 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 
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Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Brăila.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

77 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Caraș-

Severin.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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78 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Călărași.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

79 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Cluj.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

80 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță 

Constanța.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

81 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Covasna.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 
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Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

82 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță 

Dâmbovița.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

83 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Dolj.  

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 
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Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

84 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Galați.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

85 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Giurgiu.  

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 
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Indicator: II Credite bugetare  

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

86 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Gorj.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

87 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Harghita.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

88 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță 

Hunedoara.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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89 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Ialomița.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

90 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Iași.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

91 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță 

Maramureș.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

92 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță 

Mehedinți.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 
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Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

93 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Mureș.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

94 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Neamț.  

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 
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Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

95 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Olt.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

96 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Prahova.  

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 
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Indicator: II Credite bugetare  

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

97 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Satu-

Mare.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

98 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Sălaj.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

99 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Sibiu.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

100 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Suceava.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

101 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Vaslui.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

102. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

de Județean Ambulanță 

Teleorman.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

103. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Timiș.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

104. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Tulcea.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

105. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Vaslui.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

106. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Vâlcea.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale 

107. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

de Județean Ambulanță Vrancea.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

108. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023 

Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, pagina 1 

Se aloca suma de  2000 mii lei  

pentru achiziționarea a 4 

ambulanțe tip B 4x4 cu toate 

dotările aferente pentru Serviciul 

Cel puțin jumătate din ambulanțele 

Serviciului Judetean de Ambulanta ar 

trebui casate. Parcul auto este depășit. 

Potrivit legii, ambulanțele ar trebui 
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Capitol 5000 

Titlu 01 

Indicator: II Credite bugetare 

de Județean Ambulanță București 

- Ilfov.  

 

 

 

Autor:  Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

casate la cinci ani și după 300 de mii de 

kilometri.50% dintre mașini au depășit 

kilometrajul și timpul de utilizare. 

Pentru că numărul de solicitări este 

mare, între 500 și 600 pe zi, o 

ambulanță fabricată în 2007 merge la 

urgențe.Viața pacienților este într-un 

pericol major. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

109. Ministerul Sănătății, Anexa 

3/26/02, Capitolul 5001, Grupa 

01, CHELTUIELI CURENTE 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 90 mii lei în 

vederea realizării obiectivului 

“Modernizarea și echiparea 

Centrului de Transfuzie Sanguină 

din ALBA IULIA” 

  

Autor: deputat Beniamin Todosiu, 

Grupul parlamentar USR 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a-și 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu desăvârșire. 

Este responsabilitatea noastră să ne 

asigurăm că fiecare pacient primește 

sângele de care are nevoie pentru a 

supraviețui. 

Sursa de finanțare: bugetul 

Ministerului Sănătății, Anexa nr. 

03/26/26, Cod ordonator 4266456, 

Prog. 648 "Asigurarea calității 
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serviciilor medicale", II. Credite 

bugetare. 

110. Anexa nr. 3 / 26 / 28 privind 

Bugetul Ministerului Sănătății, 

capitolul 5000, grupa 51, TITLUL 

VI Transferuri intre unități ale 

administrației publice    

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 

pentru achiziționarea unui aparat 

radiologic de angiografie, de către 

Spitalul Județean de Urgență 

Vâlcea 

 

Autor: Ion-Marian LAZĂR 

deputat USR  

Necesitatea dotării Spitalului Județean 

de Urgență Vâlcea cu aparat radiologic 

de angiografie este reținută în cadrul 

Notei de fundamentare 

nr.792/11.01.2021 anexata adresei 

emise de Spitalului de Urgență Vâlcea 

sub nr. 271/06.01.2021 ce a fost 

înregistrată la Ministerul Sănătății - 

Direcția de Sănătate Publică Vâlcea 

sub nr. 1286/12.01.2021 

     În cadrul Notei de 

fundamentare se reține faptul că “ (…) 

în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea 

nu există angiograf.” Totodată se 

reține că aparatul radiologic de 

angiografie “ (…) se va utiliza pentru 

realizarea artiografiei membrelor 

superioare/inferioare -pentru 

diagnosticul si tratamentul 

arteriopatiei obliterante, pentru 

arteriografie cerebrală/carotidiană – 

în diagnosticul accidentelor vasculare 

cerebrale de tip ischemic și hemoragic 

și în diagnosticul anevrismelor 

cerebrale, a malformațiilor vasculare 

cerebrale, a tumorilor cerebrale, 

pentru aortografie toracică 

abdominală – în diagnosticul bolilor 

aortei pentru artiografie viscererală și 

arteriografie renală – în diagnosticul 
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hipertensiunii de cauză renală, 

hemeragii, traumatisme, tumori.” 

De asemenea, prin achiziția aparatului 

radiologic de angiografie, potențialii 

beneficiari ai serviciilor furnizate de 

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea nu 

vor mai trebui să fie diagnosticați în 

alte centre medicale din țară. 

  

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, Buget 

MF - Acțiuni Generale, cod 50.01- 

Anexa nr. 3 / 65 / 01 

111. Anexa 3 / 26 

  

Capitol 5001 

Titlul 51 

Articol 02 

Alineat 12 Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h în oraș Techirghiol, care 

să deservească zona UAT 

Techirghiol, UAT Topraisar, 

UAT Mereni, UAT Eforie, UAT 

Agigea, UAT Tuzla, UAT 

Costinești.  

  

10.000 mii lei 

  

Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - 

Grupurile parlamentare USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h în oraș Techirghiol, care să 

deservească zona UAT Techirghiol, 

UAT Topraisar, UAT Mereni, UAT 

Eforie, UAT Agigea, UAT Tuzla, UAT 

Costinești.  

Unitatea medicala va deservi zona 

litorală cuprinsa între municipiul 

Constanța și municipiul Mangalia. În 

această zonă trăiesc mai mult de 40.000 

de locuitori la care se  adaugă și un 

număr semnificativ de turiști în 

perioada estivală. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
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51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

10.000 mii lei. 

112. Anexa 3 / 26 

  

Capitol 5001 

Titlul 51 

Articol 02 

Alineat 12 Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h în oraș Ovidiu, care să 

deservească zona UAT Ovidiu, 

UAT Lumina, UAT Mihail 

Kogălniceanu, UAT Nicolae 

Bălcescu, UAT Târgușor.  

  

10.000 mii lei 

  

Autori: Remus Negoi, Stelian Ion - 

Grupurile parlamentare USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h în oraș Ovidiu, care să 

deservească zona UAT Ovidiu, UAT 

Lumina, UAT Mihail Kogălniceanu, 

UAT Nicolae Bălcescu, UAT 

Târgușor. 

  

Unitatea medicala va deservi zona 

cuprinsă între orașul Ovidiu și comuna 

Nicolae Bălcescu. În această zonă 

trăiesc mai mult de 39.000 de locuitori. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

10.000 mii lei. 

113. Anexa 3 / 26 / 01 Ministerul 

Sănătății/  Capitolul 

5/1.Finanţarea dezvoltării şi 

Suplimentarea cu 22.000 mii lei, în 

Capitolul 5/1.Finanţarea 

Bugetul solicitat este necesar pentru 

construirea  Centrului Județean de 

Îngrijiri Paliative, județul Hunedoara. 
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modernizarea infrastructurii 

sanitare 

dezvoltării şi modernizarea 

infrastructurii sanitare  

  

Autori:  

Deputat Pollyanna Hangan, 

Grupul parlamentar USR 

 

Potrivit Adresei Direcției de Sănătate 

Publică Hunedoara, înregistrată sub Nr. 

39/L544/2001/10.08.2020, în județul 

Hunedoara existau 15.157 bolnavi cu 

afecțiuni oncologice și numai 46 de 

paturi de îngrijiri paliative. Mai mult 

decât atât, în județul Hunedoara, în anul  

2018, rata de incidență a îmbolnăvirilor 

de cancer era de 699,7/100.000 

locuitori. De asemenea , conform 

informatiilor prezentate de FABC, 

Hunedoara este judetul cu cea mai mare 

incidenta a cancerului pulmonar, 

70,4‰ locuitori in 2019. Având cea 

mai crescută incidență a îmbolnăvirilor 

de cancer din România, depășind 

dublul mediei incidenței pe țară, 

construirea unui Centru Județean de 

Îngrijiri Paliative în Hunedoara 

reprezintă nu doar o necesitate , dar și 

o urgență pentru acordarea de servicii 

medicale  pacienților incurabili 

Sursa de finanțare: Capitolul 1, 

“Locuințe, Servicii și Dezvoltare 

Publică”, Titlul 51 ”Transferuri între 

Unități ale Administrației Publice”, 

Alineat 38, Programul Național de 

Dezvoltare Locală (Etapa1) Cod 1284 

 

114. Anexa 3/26/02 Capitol 6601-

Sănătate Grupa 51-Titlul VI 

Transferuri între unități ale 

Investiții la Serviciul de 

Ambulanță Județean Sibiu, jud. 

Sibiu:  

Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu 

se confruntă cu o acută lipsă de 

ambulanțe, doar 27% din parc fiind cu 
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administrației publice, Articolul 

02-Transferuri de capital, 

Alineatul 22- Transferuri de la 

bugetul de stat către bugetele 

locale pentru finanțarea aparaturii 

medicale și echipamentelor de 

comunicații în urgență în sănătate 

1. Achiziție ambulanțe – 1 buc. tip 

C 720 mii lei/buc. și 5 buc. tip B – 

505 mii lei bucată. Buget total 

solicitat: 3,245 mii lei. 

 

Senator Claudiu Muresan 

Deputat Dan Barna 

Grup Parlamentar USR 

 

o vechime de 3-4 ani, restul având peste 

14 ani vechime și peste 600-700.000 

km. Este important de menționat că 

57% dintre auto-ambulanțele S.A.J. 

Sibiu nu numai că îndeplinesc normele 

de casare (ca vechime și ca număr de 

kilometri parcurși), dar starea lor 

tehnică este deplorabilă. De altfel, 5 

dintre aceste ambulanțe (reprezentând 

10% din parc) sunt degradate, fără 

șanse de reabilitare. 

Insuficiența numărului de mijloace 

auto este reflectată și de faptul că, în 

medie, o ambulanță a S.A.J. Sibiu este 

deservită de cca. 4 ambulanțieri, în 

timp ce în majoritatea celorlalte 

Servicii Județene această cifră coboară 

sub pragul de 3 ambulanțieri / 

ambulanță. 

  

Sursa de finanțare: Capitolul, Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică, Titlul 51 

Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice, Articol 2‚ 

Transferuri de capital, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Investiții 

Anghel Saligny, Cod 2230. 

115. Ministerul Sănătății, Anexa 

3/26/02, Capitolul 5001, Grupa 

01, CHELTUIELI CURENTE 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 200 mii lei 

în vederea achiziționării unei 

mașini de transport personae de tip 

În vederea creșterii cantității de sânge 

colectat, Centrul Județean de 

Transfuzii Vaslui este nevoie să facă 

deplasări în județ, iar pentru că nu are 

mijloace proprii de deplasare trebuie 
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8+1 pentru Centrul de Transfuzii 

Județean Vaslui. 

  

Autor: Botez Mihai Cătălin, 

Deputat USR 

Grupul Parlamentar USR 

mereu să improvizeze, iar acest aspect 

creează dificultăți suplimentare 

activității. 

Sursa de finanțare: Capitolul 

‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 

Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 

Unități ale Administrației Publice’, 

Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 

Alineat 38 ‚ Programul Național de 

Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284 

116. Anexa nr. 3/26/01, Ministerul 

Sănătății 

Capitolul 5000, Grupa 20 

Titlul II- Bunuri și servicii 

II. Credite bugetare 

Propuneri 2023 

Se suplimentează cu suma de 100 

mii lei față de suma de 6.689.317 

mii lei, care este prevăzută în 

forma proiectului de lege  

Concluzie: suma care va figura în 

anexă: 

6.689.317 

 

Deputat Oana Murariu - USR 

Deputat Diana Stoica - USR 

Deputat Oana Țoiu - USR 

Propunem majorarea sumei alocate în 

cadrul programelor de prevenție ale 

Ministerului Sănătății cu 100 mii lei în 

vederea extinderii campaniei de 

vaccinare anti-HPV pentru a include 

vaccinarea gratuită a tinerilor până la 

21 de ani. Propunerea are ca premisă 

aspectul că există o diferență de opinie 

între minor, care dorește vaccinarea și 

părinții săi, care, din diverse 

considerente, sunt împotriva vaccinării, 

fiind necesar acordul tuturor acestora. 

Persoana care nu a putut beneficia de 

vaccin în timpul minorității în aceste 

condiții, deși personal își dorea, trebuie 

să aibă posibilitatea de a o face în mod 

gratuit o perioadă rezonabilă de timp 

după atingerea majoratului. Doar astfel 

am putea discuta despre prevenție sub 

această componentă. 
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Sursa de finanțare: 

  

Anexa nr. 03/01/02, Administrația 

Prezidențială, Capitolul 5100, 

subcapitolul 01, grupa 71, articolul 01, 

alineatul 02, II Credite bugetare - 

,,Mașini, echipamente și alte mijloace 

de transport”  

117. Anexa nr. 3/26– Ministerul 

Sănătății 

La Anexa nr.3/26 - Ministerul 

Sănătății, Transferuri pentru 

finantarea investitiilor la spitale, se 

propune alocarea sumei de 

148.000 mii lei în vederea 

realizării obiectivului: 

  

Completarea și finalizarea 

Spitalului Municipal Bacău. 

 

Autori:  

Sebastian Cernic, senator USR 

Teodor Lazar, deputat USR 

Spitalul Municipal reprezintă un 

important pilon în funcţionarea 

sistemului de sănătate băcăuan. 

Importanţa să este dată atât de poziţia 

pe care o are această instituţie în vârful 

piramidei furnizorilor de servicii 

medicale, cât şi de costurile 

extraordinare pe care le presupune 

acest tip de instituţie, și anume 

finalizarea sa. 

Spitalele sunt un loc extrem de 

important pentru formarea şi 

dezvoltarea personalului medical 

viitor, dar şi locul unde sunt introduse 

majoritatea tehnologiilor medicale noi, 

ridicând speranța de viață pentru 

bolnavii de patologii cu grad ridicat de 

severitate. 

Un spital nefinalizat înseamnă servicii 

medicale incomplete pentru băcăuani, 

lipsa accesibilității la standarde 

moderne de tratament și implicit, 

vicierea actului medical. 
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Sursa de finanțare: Capitolul 

„Locuințe, Servicii și Dezvoltare 

Publică”, Titlul 51 ‘Transferuri între 

Unități ale Administrației Publice’, 

Articol 2‚ Transferuri de capital’, 

Alineat 38‚ Programul Național de 

Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284. 

  

118. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 10.000 mii lei, care va 

fi folosită pentru digitalizarea de 

la venă la venă a întregului sistem 

de transfuzii sanguine din 

România. 

 

Autori: 

Deputata Diana Stoica USR 

Deputat Adrian Wiener USR 

Deputat Beniamin Todosiu USR 

Senator Cristian Ghica USR 

Deputat Emanuel Ungureanu USR 

Deputat Radu Ciornei USR 

Senator Remus Negoi USR 

Deputat Tudor Pop USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa din sănătate. România are 

o criză acută de sânge și componente 

sanguine, iar sistemul are nevoie de 

digitalizare de la venă la venă.  

Este responsabilitatea noastră să ne 

asigurăm că fiecare pacient primește 

sângele de care are nevoie pentru a 

supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 10.000 mii lei. 

119. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 2.000 mii lei, care va 

fi folosită pentru includerea 

testării NAT în 5 centre regionale 

de transfuzii, tip platformă. 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa din sănătate. România are 

o criză acută de sânge și componente 

sanguine, iar sistemul are nevoie de 
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Autori: 

Deputata Diana Stoica USR 

Deputat Adrian Wiener USR 

Deputat Beniamin Todosiu USR 

Senator Cristian Ghica USR 

Deputat Emanuel Ungureanu USR 

Deputat Radu Ciornei USR 

Senator Remus Negoi USR 

Deputat Tudor Pop USR 

 

Grup Parlamentar USR 

includerea testării NAT în 5 centre, 

pentru eficientizare și pentru creșterea 

securității transfuzionale. Adăugarea 

testării NAT suplimentar testării 

ELISA ar crește semnificativ numărul  

concentratelor trombocitare (care și 

așa au o valabilitate de doar 5 zile) si a 

plasmei recoltate. 

Prin reducerea ferestrei serologice ar 

putea crește numărul de donatori 

admiși la donare, reducându-se  

astfel restricțiile temporare legate de 

securitatea transfuzională (tratament 

stomatologic, comportament sexual la 

risc, intervenții chirurgicale, 

investigații invazive, tatuaje, piercing-

uri etc), perioada de  

restricție temporară se poate astfel 

reduce în funcție de fereastra 

serologica a metodei de testare. 

Testarea se efectuează în toate țările 

UE, conform Directivelor 98/79/EC, 

2005/62/EC. Mai puțin în România. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 2.000 mii lei. 

120. Ministerul Sănătății Se suplimentează bugetul alocat Motivația amendamentului: 
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Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

cu suma de 10.000 mii lei, care va 

fi folosită pentru Reconstrucția si 

echiparea celei mai mari bănci de 

sânge din România, Centrul de 

Transfuzie Sanguină al 

Municipiului București 

 

Autori: 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa din sănătate. România are 

o criză acută de sânge și componente 

sanguine ,iar Centrul de Transfuzie 

Sanguină din București deservește 

peste 60 de spitale din București, 

spitale din întreaga regiune precum și 

alte orașe din țară. CTS București este 

amplasat într-o clădire vulnerabilă 

dpdv seismic și nu a beneficiat 

niciodată de reparații capitale. Pe 

lângă riscul zilnic la care sunt expuși 

donatorii și personalul din centru, în 

cazul unui dezastru natural nici măcar 

nu am avea posibilitatea să procesăm 

componentele sanguine necesare 

pentru a salva răniții. 

Este responsabilitatea noastră să ne 

asigurăm că fiecare pacient primește 

sângele de care are nevoie pentru a 

supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 10.000 mii lei. 

121. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 100 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 
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transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină 

HUNEDOARA, din DEVA 

 

Autori: 

Deputata Pollyanna-Hanellore 

Hangan USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 100 mii lei. 

122. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 150 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină ARGEȘ, 

din PITEȘTI, și a punctului de 

recoltare din Câmpulung 

Muscel 

 

Autori: 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 
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Deputat Liviu Ionuț Moșteanu 

USR 

Senator Ion Narcis Mircescu USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 150 mii lei. 

123. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 150 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului Regional de 

Transfuzie Sanguină IAȘI, din 

IAȘI 

 

Autori: 

Deputata Cosette-Paula Chichirău 

USR 

Deputat Filip Havârneanu 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 
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Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 150 mii lei. 

124. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 150 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină VASLUI, 

din BÂRLAD 

 

Autori: 

Deputat Mihai Botez USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 
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angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 150 mii lei. 

125. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 2.850 mii lei, care va 

fi folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină 

MARAMUREȘ, din BAIA 

MARE 

 

Extindere clădire cu 250 mp - 

2.200 mii lei 

Reabilitare, modernizare 

compartimente medicale - 100 mii 

lei 

Reparații capitale - instalații 

sanitare și de încălzire, centrală 

termică, anvelopare termică - 550 

mii lei 

 

Autori: 

Deputat Brian Cristian USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 2.850 mii lei. 

126. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 3.090 mii lei, care va 

fi folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină BACĂU, 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 
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 din BACĂU 

 

Reparații capitale 3.000 mii lei lei, 

90 mii lei mașină transport 

personal și echipamente la colecte 

mobile în județ 

 

Autori: 

Deputata Diana Stoica USR 

Senator Sebastian Cernic USR 

Deputat Theodor Lazăr USR 

 

Grup Parlamentar USR 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 3.090 mii lei. 

127. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 4.820 mii lei, care va 

fi folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină BUZĂU, 

din BUZĂU 

 

Consolidari aferente infrastrusturii 

si structurii in solutia propusa de 

expertul tehnic 

- reabilitarea termica conform 

pachetului P3 din auditul 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 
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energetic 

- inlocuirea invelitorii din tabla 

zincata cu invelitoare din tabla 

profilata 

- inlocuire jgheaburi si burlane 

- lucrari conexe de refacere a 

finisajelor pereti si pardoseli 

- inlocuire instalatii sanitare, 

termice si electrice 

- inlocuire tamplarie interioara 

- inlocuire lifturi 

- inlocuire tamplarie exterioara cu 

tamplarie din PVC cu geam tripan 

- realizare termosistem la peretii 

exteriori, la planseul peste etajul 2 

si pardoseala de la parter, conform 

auditului energetic 

 

Autori: 

Deputat Emanuel Ungureanu USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

La CTS Buzău, având in vedere 

valorile indicatorilor „R", ca masura a 

performantei seismice aşteptate, in 

urma unei analize complexe a 

ansamblului condiţiilor de diferite 

naturi, se apreciaza ca aceasta 

constructie se incadreaza in: Clasa RII 

de risc seismic careia i se asociaza un 

scenariu de consolidare 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 4.820 mii lei. 

128. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 475 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină 

BISTRIȚA-NĂSĂUD, din 

BISTRIȚA 

 

Autori: 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 
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Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 475 mii lei. 

129. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 50 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină BIHOR, 

din ORADEA 

 

Autori: 

Deputat Silviu Dehelean USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 
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nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 50 mii lei. 

130. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 50 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină 

DÂMBOVIȚA, din 

TÂRGOVIȘTE 

 

Autori: 

Deputat Daniel Blaga USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 
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angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 50 mii lei. 

131. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 50 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului Regional de 

Transfuzie Sanguină GALAȚI, 

din GALAȚI 

 

Autori: 

Deputat Bogdan-Ionel Rodeanu 

USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 50 mii lei. 

132. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 50 mii lei, care va fi 

folosită pentru reabilitarea 

Centrului de Transfuzie 

Sanguină GORJ, din TÂRGU 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 
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 JIU 

 

Autori: 

Deputat Radu MIRUȚĂ USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 50 mii lei. 

133. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 50 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină SĂLAJ, 

din ZALĂU 

 

Reparații capitale pereți exteriori, 

izolare pereți exteriori, executare 

tencuieli pereți exteriori 

 

Autori: 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 
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Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 50 mii lei. 

134. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 500 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului Regional de 

Transfuzie Sanguină 

CONSTANȚA, din 

CONSTANȚA 

 

Autori: 

Deputat Remus NEGOI USR  

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 
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Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 500 mii lei. 

135. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină ALBA, din 

ALBA IULIA 

 

Autori: 

Deputat Beniamin Todosiu USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 
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136. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină 

BOTOȘANI, din BOTOȘANI 

 

Autori: 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

137. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină BRAȘOV, 

din BRAȘOV 

 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 
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Autori: 

Deputat Ilie Victor USR 

Deputat Andrei-Marius Miftode 

USR 

Senator Irineu- Ambrozie Darău 

USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

138. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului Regional de 

Transfuzie Sanguină DOLJ, din 

CRAIOVA 

 

Autori: 

Deputat Daniel Gheba USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 
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noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

139. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului Regional de 

Transfuzie Sanguină MUREȘ, 

din TÂRGU MUREȘ 

 

Autori: 

Deputat Adrian Giurgiu USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 
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4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

140. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină NEAMȚ, 

din PIATRA NEAMȚ 

 

Autori: 

Deputat Iulian Bulai USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

141. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 
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transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină 

PRAHOVA, din PLOIEȘTI 

 

Autori: 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

142. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină SATU-

MARE, din SATU-MARE 

 

Autori: 

Deputat Radu Panait USR 

Deputata Diana Stoica USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 
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Grup Parlamentar USR 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

143. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 150 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină SIBIU, din 

SIBIU 

 

Autori: 

Deputat Dan Barna USR 

Senator Claudiu Mureșan USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 
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Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 150 mii lei. 

144. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină 

SUCEAVA, din SUCEAVA 

 

Autori: 

Deputat Radu Ciornei USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 
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angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

145. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 150 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului Regional de 

Transfuzie Sanguină TIMIȘ, 

din TIMIȘOARA 

 

Autori: 

Deputat Cătălin Drulă USR 

Deputat Nicu Fălcoi USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 150 mii lei. 

146. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină TULCEA, 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 
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 din TULCEA 

 

Autori: 

Deputat Eugen Terente USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

147. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină VÂLCEA, 

din RÂMNICU-VÂLCEA 

 

Autori: 

Deputat Ion-Marian Lazăr USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 
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insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

148. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/02 / 6601 / 09. 

Hematologie si securitate 

transfuzionala - II, Credite 

bugetare - 300.000 mii lei. 

 

Se suplimentează bugetul alocat 

cu suma de 90 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de 

Transfuzie Sanguină ARAD, 

din ARAD 

 

Autori: 

Deputat Adrian Wiener USR 

Deputata Diana Stoica USR 

 

Grup Parlamentar USR 

Motivația amendamentului: 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a își 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu 

desăvârșire. Este responsabilitatea 

noastră să ne asigurăm că fiecare 

pacient primește sângele de care are 

nevoie pentru a supraviețui. 
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Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/26, Cod ordonator 01 

4283732, Prog. 115, Susținerea rolului 

Președintelui României, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 90 mii lei. 

149. Anexa nr 3/26/02 

Capitol 6601 SĂNĂTATE 

Grupa 51 TITLUL VI 

TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Articol 02 Transferuri de capital 

Alineat 12 Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale. 

II. Credite bugetare 

Se alocă suma de 500 mii  lei, 

pentru a finanța întocmirea 

studiului de fezabilitate privind 

construcția unui spital în 

municipiul Arad. 

  

Deputat Adrian Wiener USR 

  

Actualul spital municipal funcționează 

într-o clădire cu o vechime mai mare 

de 200 de ani, improprie din toate 

punctele de vedere pentru realizarea 

unui act medical modern și de calitate. 

  

Sursa de finanțare: 

Serviciul de Informații Externe 

Anexa nr 3/32/02 

Capitolul 6101 ORDINE PUBLICĂ 

ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

Grupa 01 CHELTUIELI CURENTE 

Titlul II Bunuri și servicii 

II. Credite bugetare 

150. Ministerul Sănătății 

Anexa nr. 3/26/01, capitol 5001, 

grupa 55 

Se alocă suma de 160.500 mii lei 

pentru finanțarea modernizării 

spitalului Municipal Doctor Eugen 

Nicoară - Reghin. 

  

 

Autor: Deputat Adrian Giurgiu, 

USR 

Cu un sistem medical învechit și abia 

funcțional, cetățenii din Reghin nu se 

pot bucura de un proces medical 

funcțional și modernizat la standarde 

europene. Finanțarea modernizării 

spitalului contribuie la creșterea 

calității viețiilor cetățenilor din Mureș. 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Autoritatea Electorală 

Permanentă 
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151. Ministerul Sănătății 

Anexa nr 3/26/02 

  

Capitol 6601 SĂNĂTATE 

Grupa 51 TITLUL VI 

TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Articol 02 Transferuri de capital 

Alineat 12 Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale. 

II. Credite bugetare 

Se alocă suma de 50.000 mii lei 

reprezentând avansul pentru 

Centrul de Transplant 

Multiorgan din Cluj-Napoca. 

  

Autori: 

Deputat Emanuel Dumitru 

Ungureanu USR 

  

Motivația amendamentului: 

  

Este nevoie de urgentarea edificării 

primului centru de transplant din ţară 

care integrează facilităţile necesare 

pentru patru tipuri de transplant: de 

cord, plămân, hepatic şi renal. 

Prin poziția sa geografică centrala, 

municipiul Cluj Napoca este cel mai 

accesibil pacienților care au nevoie de 

transplant. 

Institutul Clinic de Urologie și 

Transplant Renal Cluj Napoca la ora 

actuală funcționează ilegal, într-un pod, 

având condiții improprii de funcționare 

care pun în pericol atât pacienții 

proaspăt transplantați cât și pacienții 

care vin la evaluarea posttransplant, 

periclitând efortul medicilor de a salva 

vieți. 

  

Sursa de finanțare: 

  

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2022, titlul 51 

"Transferuri între unități ale 

administrației publice", articolul 51.01 

"Transferuri curente", alineatul 

51.01.03 "Acțiuni de sănătate" și în 

prevederile aprobate la titlul 51 

"Transferuri între unități ale 
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administrației publice", articolul 51.02 

"Transferuri de capital", alineatul 

51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea 

investițiilor la spitale" 

152. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

6601510212   Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h care să deservească 

orasul Milișăuți si UAT urile 

invecinate .  

  

21.000 mii lei 

  

Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

minore sau medii 24h/24h care să 

deservească zona orasului Milișăuți 

si UAT urile invecinate .  

Unitatea medicală va deservi una din 

zonele principale ale județului Suceava 

pentru a degreva afluxul de urgențe 

ușoare și medii, care colmatează 

Unitățile de primiri Urgențe din județ. 

În județ trăiesc mai mult de 700.000 de 

locuitori la care se  adaugă și un număr 

semnificativ de turiști în anumite 

perioade ale anului.Prin înființarea 

acestor centre preconizăm că se va 

reduce drastic afluxul de urgențe 

minore sau medii în spitalele 

municipale. Sarcina cadrelor medicale 

cu specialitatea Medicină de Urgența 

vă fi mult mai bine țintită, aceste centre 

fiind deservite în principal de către 

medici de familie care vor avea rolul de 

„ gate keeper”, rol fundamental al 

medicinei de familie. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 
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Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

21000  mii lei. 

153. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

6601510212   Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h care să deservească 

zona UAT Vama si UAT urile 

invecinate 

  

21.000 mii lei 

  

Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

minore sau medii 24h/24h care să 

deservească zona UAT Vama si UAT 

urile invecinate 

Unitatea medicală va deservi una din 

zonele principale ale județului Suceava 

pentru a degreva afluxul de urgențe 

ușoare și medii, care colmatează 

Unitățile de primiri Urgențe din județ. 

În județ trăiesc mai mult de 700.000 de 

locuitori la care se  adaugă și un număr 

semnificativ de turiști în anumite 

perioade ale anului.Prin înființarea 

acestor centre preconizăm că se va 

reduce drastic afluxul de urgențe 

minore sau medii în spitalele 

municipale. Sarcina cadrelor medicale 

cu specialitatea Medicină de Urgența 

vă fi mult mai bine țintită, aceste centre 

fiind deservite în principal de către 

medici de familie care vor avea rolul de 

„ gate keeper”, rol fundamental al 

medicinei de familie. 
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Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

21000  mii lei. 

154. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

6601510212   Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h care să deservească 

zona UAT Bosanci si UAT urile 

invecinate .  

  

21.000 mii lei 

  

Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

minore sau medii 24h/24h care să 

deservească zona UAT Bosanci si 

UAT urile invecinate .  

Unitatea medicală va deservi una din 

zonele principale ale județului Suceava 

pentru a degreva afluxul de urgențe 

ușoare și medii, care colmatează 

Unitățile de primiri Urgențe din județ. 

În județ trăiesc mai mult de 700.000 de 

locuitori la care se  adaugă și un număr 

semnificativ de turiști în anumite 

perioade ale anului.Prin înființarea 

acestor centre preconizăm că se va 

reduce drastic afluxul de urgențe 

minore sau medii în spitalele 

municipale. Sarcina cadrelor medicale 

cu specialitatea Medicină de Urgența 

vă fi mult mai bine țintită, aceste centre 

fiind deservite în principal de către 

medici de familie care vor avea rolul de 
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„ gate keeper”, rol fundamental al 

medicinei de familie. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

21000  mii lei. 

155. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

6601510212   Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h care să deservească 

zona UAT Moara si UAT urile 

invecinate .  

  

21.000 mii lei 

  

Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

minore sau medii 24h/24h care să 

deservească zona UAT Moara si 

UAT urile invecinate  .  

Unitatea medicală va deservi una din 

zonele principale ale județului Suceava 

pentru a degreva afluxul de urgențe 

ușoare și medii, care colmatează 

Unitățile de primiri Urgențe din județ. 

În județ trăiesc mai mult de 700.000 de 

locuitori la care se  adaugă și un număr 

semnificativ de turiști în anumite 

perioade ale anului.Prin înființarea 

acestor centre preconizăm că se va 

reduce drastic afluxul de urgențe 

minore sau medii în spitalele 

municipale. Sarcina cadrelor medicale 

cu specialitatea Medicină de Urgența 
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vă fi mult mai bine țintită, aceste centre 

fiind deservite în principal de către 

medici de familie care vor avea rolul de 

„ gate keeper”, rol fundamental al 

medicinei de familie. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

21000  mii lei. 

156. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

6601510212   Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h care să deservească 

zona UAT Forăști si UAT urile 

invecinate .  

  

21.000 mii lei 

  

Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

minore sau medii 24h/24h care să 

deservească zona UAT Forăști si 

UAT urile invecinate .  

Unitatea medicală va deservi una din 

zonele principale ale județului Suceava 

pentru a degreva afluxul de urgențe 

ușoare și medii, care colmatează 

Unitățile de primiri Urgențe din județ. 

În județ trăiesc mai mult de 700.000 de 

locuitori la care se  adaugă și un număr 

semnificativ de turiști în anumite 

perioade ale anului.Prin înființarea 

acestor centre preconizăm că se va 

reduce drastic afluxul de urgențe 
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minore sau medii în spitalele 

municipale. Sarcina cadrelor medicale 

cu specialitatea Medicină de Urgența 

vă fi mult mai bine țintită, aceste centre 

fiind deservite în principal de către 

medici de familie care vor avea rolul de 

„ gate keeper”, rol fundamental al 

medicinei de familie. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

21000  mii lei. 

157. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

152.6601510212   Transferuri 

pentru fina153.nțarea investițiilor 

la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h care să deservească 

zona UAT Crucea, UAT si UAT 

urile invecinate .  

  

21.000 mii lei 

  

Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

minore sau medii 24h/24h care să 

deservească zona UAT Crucea si 

UAT urile invecinate .  

Unitatea medicală va deservi una din 

zonele principale ale județului Suceava 

pentru a degreva afluxul de urgențe 

ușoare și medii, care colmatează 

Unitățile de primiri Urgențe din județ. 

În județ trăiesc mai mult de 700.000 de 

locuitori la care se  adaugă și un număr 

semnificativ de turiști în anumite 
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perioade ale anului.Prin înființarea 

acestor centre preconizăm că se va 

reduce drastic afluxul de urgențe 

minore sau medii în spitalele 

municipale. Sarcina cadrelor medicale 

cu specialitatea Medicină de Urgența 

vă fi mult mai bine țintită, aceste centre 

fiind deservite în principal de către 

medici de familie care vor avea rolul de 

„ gate keeper”, rol fundamental al 

medicinei de familie. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

154.Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

21000  mii lei. 

158. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

6601510212   Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Unitate medicală pentru urgențe 

24h/24h care să deservească 

zona UAT Moldovita, UAT si 

UAT urile invecinate .  

  

21.000 mii lei 

  

Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

Unitate medicală pentru urgențe 

minore sau medii 24h/24h care să 

deservească zona UAT Moldovita si 

UAT urile invecinate .  

Unitatea medicală va deservi una din 

zonele principale ale județului Suceava 

pentru a degreva afluxul de urgențe 

ușoare și medii, care colmatează 

Unitățile de primiri Urgențe din județ. 
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În județ trăiesc mai mult de 700.000 de 

locuitori la care se  adaugă și un număr 

semnificativ de turiști în anumite 

perioade ale anului.Prin înființarea 

acestor centre preconizăm că se va 

reduce drastic afluxul de urgențe 

minore sau medii în spitalele 

municipale. Sarcina cadrelor medicale 

cu specialitatea Medicină de Urgența 

vă fi mult mai bine țintită, aceste centre 

fiind deservite în principal de către 

medici de familie care vor avea rolul de 

„ gate keeper”, rol fundamental al 

medicinei de familie. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 

51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 

21000  mii lei. 

159. Cod Obiectiv 3 

  

Anexa 3 / 26 / 29 

  

6601510212   Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

Construirea si dotarea unui nou 

spital de Pshiatrie in Municipiul 

Suceava.  

  

168.000 mii lei 

  

 Construirea și dotarea unui nou 

spital de Pshiatrie în Municipiul 

Suceava.  

 

Este foarte greu să facem o ierarhizare 

a importanței specialităților medicale 
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Autor: RADU TUDOR CIORNEI 

Grup parlamentar USR 

dar daca am încerca să clasificăm cele 

mai subestimate specialități, cu 

siguranță că Psihiatria ar cîștiga 

detașat.  Abordarea „tradițională” a 

bolilor psihice drept boli închipuite sau 

neimportante a dus la statutul de „ 

Cenușăreasa” specialităților medicale. 

Lucru nedrept și lipsit de perspectivă 

pentru că a fost demonstrată 

componenta psiho-somatică a acestor 

boli, care trebuiesc privite exact drept 

ceea ce sunt : dezechilibre fiziologice, 

la fel de grave ca în bolile altor aparate 

și sisteme.  Spitalul de psihiatrie din 

Suceava, la fel ca multe alte spitale 

similare din țară au nevoie disperată de 

spații noi care să promoveze 

vindecarea, nu să constituie un soi de 

închisoare pentru unii dintre pacienți. 

De aceea cerem fonduri pentru o noua 

clădire a spitalului de Psihiatrie din 

Suceava. 

  

Sursa de finanțare: Fondul de rezerva 

al Guvernului 

160. Anexa Nr. 3/26/02 Ministerul 

Sănătății Capitol 6601-Sănătate 

Grupa 51-Titlul VI Transferuri 

între unități ale administrației 

publice, Articolul 02-Transferuri 

de capital 

Reabilitare, consolidare si 

refunctionalizare a Secției Clinice 

II (Pascanu) a Spitalului de 

Pneumoftiziologie, Municipiul 

Iași județul Iași. Finantare 60 mil 

lei.                                                                                                  

  

Spitalul Cantacuzino-Paşcanu (sau 

Secţia Clinică II de Pneumologie a 

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie) 

Iași a fost fondat în anul 1850 de 

boierul Cantacuzino Paşcanu ca 

aşezământ medical pentru clasa 

muncitoare și este specializat în 
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Autor: Chichirău Cosette-Paula, 

deputat USR 

tratamentul tuberculozei pulmonare 

inclusiv pentru copii, prin secția de 

pediatrie. Clădirile spitalului sunt 

monumente de patrimoniu (IS-II-m-B-

04059) și necesită intervenții urgente 

atât la infrastructură cât și la căile de 

acces. Din cauza incidenței crescute a 

tuberculozei, se impun investiții 

specifice privitoare la echipament 

medical de investigație și tratament, 

condiții de izolare a pacienților și 

circuite de acces distincte.   

                                                                                                                  

Sursa de finanțare: 

- venituri bugetare rezultate din 

reducerea evaziunii fiscale, colectarea 

eficientă a impozitelor şi taxelor, și 

eliminarea tuturor pensiilor speciale 

- prin diminuarea creditelor bugetare 

prevăzute la Anexa 3/65 Ministerul 

Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 

Titlul VII Alte transferuri 

161. Anexa nr. 3 /26 /02 – Ministerul 

Sănătății  Capitol  6600 Titlu 20 

articol 01 aliniat 01 TITLUL II 

BUNURI SI SERVICII 

 

 

 

Se suplimentează cu suma de 

33.445 mii lei pentru asigurarea 

mijloacelor de contracepție pentru 

populația vulnerabilă economic și 

pentru persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 16-21, prin 

intermediul cabinetelor de 

planificare familială, precum și 

pentru serviciile de informare și 

educație aferente.. 

Motivația amendamentului: 

 

România nu are un program funcțional 

de planning familial iar aceasta se 

vede în cifrele statistice. Suntem țara 

cu rata cea mai mare de mama minore 

din Uniunea Europeană, cu un copil 

din zece fiind adus pe lume de om 

mamă-copil. Suntem de asemenea țara 

cu un număr îngrijorător de întreruperi 
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Autori: 

deputat Dragoș-Cătălin Teniță 

(neafiliat) 

deputată Oana-Alexandra 

Cambera (neafiliată)  

deputat Cristian-Paul Ichim 

(neafiliat) 

deputat Andrei-Răzvan Lupu 

(neafiliat) 

deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu 

(neafiliat) 

deputat Alin-Costel Prunean 

(neafiliat) 

deputată Cristina Camelia Rizea 

(neafiliată)  

deputat Lóránt-Zoltan Sas 

((neafiliat) 

deputată Simina-Geanina-Daniela 

Tulbure (neafiliată)  

deputat Liviu Toda (neafiliat) 

senator Cosmin-Marian Poteras 

(neafiliat) 

 

 

 

 

de sarcină pentru că în rândul 

persoanelor vulnerabile economic 

aceasta înlocuiește metodele de 

contracepție. Modelul de finanțare de 

la bugetul de stat a mijloacelor de 

contracepție pentru populația tânără și 

persoanele vulnerabile economic este 

unul folosit în majoritatea statelor din 

Uniunea Europeană. 

 

 

Defalcare costuri: 

Prezervative: 28.560.000 lei 

Contraceptive orale combinate: 

571.200 lei 

Contracepție de urgență 142.800 lei 

Diafragme 57.000 lei 

Sterilete din cupru = 114.000 lei 

Servicii de informare și educație: 

4.000.000 lei 

Total: 33.445.360 lei 

 

 

Sursa de finanțare Sursa de 

finanțare: Bugetul propus pentru 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Anexa nr. 

3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, 

Articolul 03 

Finanțarea - Partidelor Politice, 

care se diminuează cu suma de 33.445 

mii lei. 
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162. Anexa nr. 3 /26 /02 – Ministerul 

Sănătății  Capitol  6600 Titlu 20 

articol 01 aliniat 01 TITLUL II 

BUNURI SI SERVICII 

 

Se suplimentează cu suma de 

90.000 mii lei pentru programele 

de tratament al persoanelor 

infectate cu HIV precum și pentru 

programele de prevenție și 

informare aferente. 

 

 

Autori: 

deputat Dragoș-Cătălin Teniță 

(neafiliat) 

deputată Oana-Alexandra 

Cambera (neafiliată)  

deputat Cristian-Paul Ichim 

(neafiliat) 

deputat Andrei-Răzvan Lupu 

(neafiliat) 

deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu 

(neafiliat) 

deputat Alin-Costel Prunean 

(neafiliat) 

deputată Cristina Camelia Rizea 

(neafiliată)  

deputat Lóránt-Zoltan Sas 

((neafiliat) 

deputată Simina-Geanina-Daniela 

Tulbure (neafiliată)  

deputat Liviu Toda (neafiliat) 

senator Cosmin-Marian Poteras 

(neafiliat) 

 

 

Motivația amendamentului: 

În 2022, The Global Fund Against 

HIV, TB and Malaria a parasit anul 

acesta România, considerându-se că 

țara noastră a atins un nivel de 

dezvoltare economică care îi permite 

să își gestioneze pe baza resurselor 

proprii persoanele infectate cu HIV și 

să desfăsoare programe de prevenție în 

grupurile de risc și de informare în 

populația generală. 

 

Din pacate realitatea contrazice aceste 

presupoziții. Statul român 

subfinanțează în mod constant acest 

domeniu, existând perioade în care 

accesul la schemele de medicație este 

întrerupt. La fel se întâmplă în cazul 

testării și a programelor de prevenție și 

informare. 

 

Având în vedere estimările directorului 

medical al Institutului de Boli 

Infecțioase Matei Balș din București, 

instituția care coordonează Centrul 

Român HIV/SIDA, numărul 

persoanelor infectate în perioada cu 

HIV/SIDA a crescut cu 25-30% în 

perioada pandemiei COVID-19. 

  

Conform analizei situației ce a stat la 

baza Strategiei Naționale pentru 
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 supravegherea, controlul și prevenirea 

cazurilor de infecție cu HIV/SIDA 

adoptată de Guvernul României pentru 

perioada 2022-2030, numărul 

persoanelor infectate supravegheate 

medicală era în 2021 cu 81% față de 

anul 2007 (anul de când România nu a 

mai investit în domeniul prevenirii). 

Numărul pacienților aflați în tratament 

ARV a crescut cu 80% pentru aceeași 

perioadă, costurile aferente 

tratamentului ARV s-au dublat în 

2019, ajungând la aproximativ 60 

milioane de euro. 

  

Costurile aferente prevenirii 

HIV/SIDA trebuie acoperite urgent din 

bugetul național, valoarea acesteia 

fiind la aproximativ 3% din costurile 

destinate în principal tratamentului. 

Valoarea anuală a acestor acțiuni 

strategice în domeniul sănătății publice 

este de aproximativ 2.52 milioane euro 

și nu poate fi acoperită doar prin 

proiecții bugetare: este obligația 

Guvernului României să asigure 

finanțarea, conform legii 584/2002. 

Fără aprobarea acestei investiții de la 

bugetul de stat, Strategia HIV/SIDA și 

Planul aferent de măsuri adoptate anul 

acesta de Guvernul României va 

rămâne un simplu document 
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neaplicabil, cu efectul escaladării 

numărului de persoane infectate și a 

sporirii accelerate a bugetului aferent 

tratamentului ARV. 

 

 

Sursa de finanțare: Sursa de 

finanțare: Bugetul propus pentru 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Anexa nr. 

3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, 

Articolul 03 

Finanțarea - Partidelor Politice, 

care se diminuează cu suma de 60.000 

mii lei. 

163. Anexa nr. 3 /26 /02 – Ministerul 

Sănătății  Capitol  6600 Titlu 20 

articol 01 aliniat 01 TITLUL II 

BUNURI SI SERVICII 

 

Se suplimentează cu suma de 

128.000 mii lei pentru programele 

de vaccinare anti-HPV precum și 

pentru programele de informare 

aferente. 

 

 

Autori: 

deputat Dragoș-Cătălin Teniță 

(neafiliat) 

deputată Oana-Alexandra 

Cambera (neafiliată)  

deputat Cristian-Paul Ichim 

(neafiliat) 

deputat Andrei-Răzvan Lupu 

(neafiliat) 

Motivația amendamentului: 

Rata de cancer de col uterin în 

România este de cea mai mare din 

Uniunea Europeană.Cancerul de col 

uterin este a devenit al doilea cancer 

care afectează femeile de toate 

vârstele, după cel mamar (în trecut se 

afla pe poziția a treia după cel mamar 

și colorectal).  

 

Anual, 3308 femei sunt diagnosticate 

cu cancer de col uterin (19,5 /100.000 

de locuitori), iar peste 1700 femei 

pierd lupta cu această boală 

(8,9/100.000). 

 

E nevoie de o campanie de vaccinare 
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deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu 

(neafiliat) 

deputat Alin-Costel Prunean 

(neafiliat) 

deputată Cristina Camelia Rizea 

(neafiliată)  

deputat Lóránt-Zoltan Sas 

((neafiliat) 

deputată Simina-Geanina-Daniela 

Tulbure (neafiliată)  

deputat Liviu Toda (neafiliat) 

senator Cosmin-Marian Poteras 

(neafiliat) 

 

anti-HPV și de informare a populației. 

 

 Elemente pentru calcularea 

impactului bugetar: 

populația feminină 11-18 ani: 711mii, 

din care au fost vaccinate în anul 2020 

- 28.689, iar în 2021 aproximativ 

20.000; cost/doză de vaccin: 388 de 

lei; 2 doze necesare pentru fetele 12-

14 ani, 3 doze pentru 14-18 ani; tinta: 

20% din populatia eligibilă/an; cost 

estimat: 128.000 mii lei 

 

Sursa de finanțare: Sursa de 

finanțare: Bugetul propus pentru 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Anexa nr. 

3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, 

Articolul 03 

Finanțarea - Partidelor Politice, 

care se diminuează cu suma de 128.000 

mii lei. 

164. Anexa nr. 3 / 26 / 28 – C. Alte 

cheltuieli de investitii 

 

5001510212 Transferuri pentru 

finantarea investitiilor la spitale 

Se alocă suma de 5.000 mii lei 

pentru relizarea studiului de 

prefezabilitate a Spitalului 

Regional de Urgență Constanța 

 

Autori: Daniel Liviu Toda, - 

deputat neafiliat 

Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 

neafiliat 

Spitalul Regional de Urgență 

Constanța asigură o infrastructură 

spitalicească modernă și necesară zonei 

metropolitane Constanța. Pentru 

demarearea proiectului este necesară 

realizarea unui studiu de 

prefezabilitate, fiind necesară creșterea 

creditelor bugetare alocate în acest 

sens.  
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Tulbure Simina-Geanina-Daniela 

– deputat neafiliat 

Cambera Oana-Alexandra – 

deputat neafiliat 

Ichim Cristian-Paul – deputat 

neafiliat 

Lupu Andrei-Răzvan – deputat 

neafiliat 

Prunean Alin-Costel – deputat 

neafiliat 

Rizea Cristina Camelia – deputat 

neafiliat 

Sas Lóránt-Zoltan – deputat 

neafiliat 

Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – 

deputat neafiliat 

Poteraș Cosmin-Marian – senator 

neafiliat 

Solicităm suplimentarea sumelor 

alocate în Anexa 3 / 26 / 28 la 

5001510212 Transferuri pentru 

finantarea investitiilor la spitale, cu 

5.000 mii lei, de la 2.000 mii lei la 

7.000 mii lei. 

 

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 

51, articolul 02, alineatul 54, 

Programul național de investiții 

"Anghel Saligny" cu suma de 5.000 mii 

lei. 

165. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023, Ministerul Sănătății - Cod 

titular 26, Anexa nr. 3 / 26 / 01 

Capitolul 5001 CHELTUIELI 

BUGET DE STAT II. Credite 

bugetare, Credite bugetare 

asociate Programului „Asigurarea 

calității serviciilor medicale˝ - cod 

648. 

Se suplimentează bugetul alocat cu 

suma de 3.090 mii lei, care va fi 

folosită pentru modernizarea și 

echiparea Centrului de Transfuzie 

Sanguină BACĂU, din municipiul 

BACĂU. 

Reparații capitale 3.000 mii lei, 90 

mii lei mașină transport personal și 

echipamente la colecte mobile în 

județ 

  

 

 

Sistemul de transfuzii sanguine este 

cenușăreasa sistemului de sănătate. 

România are o criză acută de sânge și 

componente sanguine. Centrele de 

transfuzii sunt amplasate în clădiri 

nepotrivite pentru desfășurarea 

activității și au nevoie de echipamente 

moderne și performante pentru a-și 

putea desfășura activitatea în condiții 

optime. Investițiile din acest domeniu, 

din ultimii 30 de ani, au fost 

insuficiente sau au lipsit cu desăvârșire. 

Este responsabilitatea noastră să ne 

asigurăm că fiecare pacient primește 
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Autori: Cristian-Paul Ichim, 

deputat neafiliat; Andrei - Răzvan 

Lupu, deputat neafiliat, Oana - 

Alexandra Cambera, deputat 

neafiliat, Simina -Daniela - 

Geanina Tulbure, deputat 

neafiliat, Cristina -Camelia Rizea, 

deputat neafiliat, Daniel -Liviu 

Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, 

Lóránt-Zoltan Sas, deputat 

neafiliat, Dragoș - Cătălin Teniță, 

deputat neafiliat, Cosmin - 

Marian Poteraș, senator neafiliat 

sângele de care are nevoie pentru a 

supraviețui. 

Solicit suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătății - Cod titular 26, 

Anexa nr. 3 / 26 / 01 Capitolul 5001 

CHELTUIELI BUGET DE STAT II. 

Credite bugetare, Credite bugetare 

asociate Programului „Asigurarea 

calității serviciilor medicale˝ - cod 648. 

Sursa de finanțare: Bugetul propus 

pentru Administrația Prezidențială, 

Anexa nr. 3/01/27, Cod ordonator 01 

4283732, Cod prog. 115, I. Credite de 

angajament și II. Credite bugetare, se 

reduce cu suma de 3.090 mii lei 

166. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2023, Ministerul Sănătății Anexa 

3/ 26/ 02/ 5001  Cheltuieli - Buget 

de Stat/ 5001- Cheltuieli-Buget de 

stat/51-Titlul VI Transferuri între 

unități ale administrației public/ 

Articolul 02/ 22 Transferuri 

pentru reparații capitale la spitale 

Se suplimentează cu suma de 

26.500 mii lei pentru reparații 

capitale, modernizare, 

eficientizare energetica și dotare 

Spital Municipal Onești. 

 Autori: Cristian-Paul Ichim, 

deputat neafiliat; Andrei - Răzvan 

Lupu, deputat neafiliat, Oana - 

Alexandra Cambera, deputat 

neafiliat, Simina -Daniela - 

Geanina Tulbure, deputat 

neafiliat, Cristina -Camelia Rizea, 

deputat neafiliat, Daniel -Liviu 

Toda, deputat neafiliat, Alin -

Costel Prunean, deputat neafiliat, 

Reparații capitale, modernizare, 

eficientizare energetică și dotare Spital 

Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onești, 

Corp Bloc Materno-Infantil si 

Dermatovenerologie și Corp Secție 

Boli Infecțioase și Secție Psihiatrie. 

Spitalul din Onești deservește 

aproximativ 180.000 de locuitori ai 

județului Bacău. Clădirile, construite în 

anii 1970-1980, nu au beneficiat 

niciodată de lucrări de reparații 

capitale, motiv pentru care necesită 

lucrări ample de reabilitare termică și 

energetică, modernizare și 

reconfigurare a spațiilor, precum și 

dotare cu echipamente noi, care să 
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Lóránt-Zoltan Sas, deputat 

neafiliat, Dragoș - Cătălin Teniță, 

deputat neafiliat, Cosmin - Marian 

Poteraș, senator neafiliat 

 

asigure calitatea actului medical, din 

perspectiva atât a pacientului, cât și a 

personalului. 

Având în vedere că spitalul a mai 

derulat investiții similare și luând în 

considerare standardele de cost în 

domeniu pentru investiții similare, 

valoarea estimata a acestui obiectiv de 

investiții este de 26.500 mii lei 

(inclusiv TVA) 

Pentru ca Primăria Onești să poată 

solicita finanțare Ministerului 

Sănătății, e necesar să existe credit 

bugetar alocat în acest sens. 

Solicit suplimentarea sumelor alocate 

Ministerului Sănătății Anexa 3/ 26/ 02/ 

5001  Cheltuieli - Buget de Stat/ 5001- 

Cheltuieli-Buget de stat/51-Titlul VI 

Transferuri intre unități ale 

administrației public/ Articolul 02/ 22 

Transferuri pentru reparații capitale la 

spitale cu 26.500 mii lei. 

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, 

anexa nr. 3/15/02, la capitolul 5001, 

titlul 51, Programul național de 

investiții "Anghel Saligny" cu suma de 

26.500 mii lei 
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167. Anexa nr. 3/26 /02, 5001, 01 

Cheltuieli Curente, I)  Credite de 

angajament  

 

Se suplimentează bugetul de 

cheltuieli curente al  Ministerului 

Sănătății cu suma de 20,000 mii lei 

pentru finanțarea, începând cu 1 

ianuarie 2023, a cheltuielilor 

determinate de elaborarea și 

implementarea unei strategii 

naționale pentru sănătatea mintală  

 

 

 

Autori: Cambera Oana-

Alexandra – deputat neafiliat 

Tulbure Simina-Geanina-

Daniela – deputat neafiliat 

Lupu Andrei-Răzvan – deputat 

neafiliat 

Toda Daniel Liviu - deputat 

neafiliat 

Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 

neafiliat 

Ichim Cristian-Paul – deputat 

neafiliat 

Prunean Alin-Costel – deputat 

neafiliat 

Rizea Cristina Camelia – deputat 

neafiliat 

Sas Lóránt-Zoltan – deputat 

neafiliat 

Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – 

deputat neafiliat 

Sănătate mintală 

Studiile realizate de Organizația 

Mondială a Sănătății arată că 1 din 4 

persoane sunt afectate de tulburări 

neurologice la un moment dat în viața 

lor. Sănătatea mintală este un subiect 

de o importanță deosebită la nivel 

mondial, iar informarea asupra 

importanței și efectelor acesteia, 

precum și oferirea de servicii de sprijin 

adecvate ar trebui să fie o prioritate 

pentru România. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul 

Autorității Electorale Permanente 

Anexa nr. 3 / 48 / 02  Capitolul 5001, 

Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 

Partidelor Politice, II. Credite bugetare 
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Poteraș Cosmin-Marian – senator 

neafiliat 

168. Anexa nr. 3/26 /02, 5001, 01 

Cheltuieli Curente, I)  Credite de 

angajament  

 

Se suplimentează bugetul de 

cheltuieli curente al  Ministerului 

Sănătății cu suma de 30,000 mii lei 

pentru  

decontarea completă a 

tehnologiilor asistive pentru 

persoanele cu dizabilități. 

Autori: Cambera Oana-

Alexandra – deputat neafiliat 

Tulbure Simina-Geanina-

Daniela – deputat neafiliat 

Lupu Andrei-Răzvan – deputat 

neafiliat 

Toda Daniel Liviu - deputat 

neafiliat 

Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 

neafiliat 

Ichim Cristian-Paul – deputat 

neafiliat 

Prunean Alin-Costel – deputat 

neafiliat 

Rizea Cristina Camelia – deputat 

neafiliat 

Sas Lóránt-Zoltan – deputat 

neafiliat 

Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – 

deputat neafiliat 

Poteraș Cosmin-Marian – senator 

neafiliat 

Persoane cu dizabilități 

De la accesul la educație și evitarea 

segregării, până la condițiile de locuire, 

problemele persoanelor cu dizabilități 

sunt ignorate de societate, iar aceasta 

creează dependență și discriminare. 

Statul român are datoria de a-i sprijini, 

mai ales din punct de vedere financiar, 

prin decontarea completă a 

tehnologiilor asistive 

 

 

 

Sursa de finanțare: Bugetul 

Autorității Electorale Permanente 

Anexa nr. 3 / 48 / 02  Capitolul 5001, 

Grupa 59, Articolul 03 Finanțarea - 

Partidelor Politice, II. Credite bugetare 
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                 ANEXA 2 

AMENDAMENTE ADMISE  

ANEXA NR. 11 
Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

 
Nr. 

crt. 

Articol din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului:/ sursa de 

finanţare 

1. Anexa nr 11/02 

Capitol 6605 Sănătate 

Subcapitol  04 Servicii medicale 

în ambulator 

Paragraf 01-Asistență medical 

primară 

II. Credite bugetare 

Suplimentare cu suma de 

2.204.255 mii lei pentru Asistența 

medicală  primară. 

  

Deputat Adrian Wiener - USR 

Motivația amendamentului: 

  

Suma alocată inițial este insuficientă 

în raport cu nevoile reale ale asistenței 

medicale primare și cu asumarea 

tranziției unora dintre serviciile 

medicale dinspre medicina de spital 

spre medicina prespitaliceasca, așa 

cum rezulta din toate strategiile 

naționale asumate de MS și în toate 

recomandările de țară ale Comisiei 

Europene. 

  

 

Sursa de finanțare: 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 

Capitolul „Locuințe, Servicii și 

Dezvoltare Publică”, Titlul 51 

„Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice”, Articol 2 

„Transferuri de capital”, Alineat 38 ‚ 
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Programul Național de Dezvoltare 

Locală 

2 Anexa nr. 11/02 / 6605 / 04 / 01 

  

II Credite bugetare 

Propunem majorarea creditelor 

bugetare pentru Asistența 

medicală primară la suma de 

7.000.000 mii lei.  

  

  

  

Autori: Deputat Radu Tudor 

Ciornei, 

Senator Cristian Ghica, 

Senator Eugen-Remus Negoi, 

Deputat Rareş Tudor Pop, 

Deputata Diana Stoica, 

Deputat Beniamin Todosiu, 

Deputat Emanuel-Dumitru 

Ungureanu, 

Deputat Adrian Wiener - Grupurile 

parlamentare USR 

Potrivit unui raport al The 

Commonwealth Fund 

(https://www.commonwealthfund.org/

publications/fund-

reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-

reflecting-poorly#access) din anul 

2021, investițiile în asistența medicală 

primară reprezintă una dintre cele 4 

caracteristici comune ale celor mai 

puternice sisteme de sănătate din lume. 

Unanim acceptat fiind că medicina de 

familie este grav subfinanțată, în 

România există peste 9000 de cabinete 

de medicina familiei și peste 200 de 

centre de permanență care asigură 

servicii medicale esențiale, preventive 

și curative, pentru pacienții din mediul 

urban și rural, la un cost de numai 50 de 

bani/cetățean. Prin proiectul de buget 

se propune o majorare de numai 17 

bani, insuficientă însă la nivelul 

restanțelor acumulate față de această 

categorie profesională, în prag de 

disoluție ca urmare a creșterii mediei de 

vârstă, a lipsei de atractivitate și, în 

general, a lipsei de interes din partea 

autorităților. Prin prezentul 

amendament propunem un buget de 7 

miliarde de lei pentru asistența 

medicală primară, echivalentul unei 

https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly#access
https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly#access
https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly#access
https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly#access
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alocări de doar 1 leu pe zi pentru fiecare 

cetățean român. 

  

 

Sursa de finanțare: Se diminuează 

bugetul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

(Anexa nr. 3 / 15 / 02), Capitol 7001, 

Paragraf A, Alineat 38‚ Programul 

Național de Dezvoltare Locală – II 

Credite bugetare - Propuneri 2023, cu 

suma de 2.204.255 mii lei. 

3 Anexa 11 / 02 

Casa Nationala de Asigurari de 

Sanatate 

 

Capitolul 6605/04/01 prevede 

credite bugetare în valoare de 

4.795.745 mii lei pentru 

„Asistenta medicala primara” 

Se propune majorarea creditelor 

bugetare la 7.000.000 mii lei 

 

Se diminuează în mod 

corespunzător suma de 

2.204.255 mii lei de la Cap. 

6605/06/01. 

 

Deputați neafiliați: Alexandru 

Kocsis, Bogdan Bola, Adrian 

Miuțescu, Antonel Tănase, Ionel 

Dancă, Ion Ștefan, Ludovic Orban, 

Violeta Alexandru, Constantin 

Șovăială, Gabriel Plăiașu, Daniel 

Rusu, Claudiu Chira, George 

Ionescu 

Senator neafiliat: Adrian Oros 

Având în vedere solicitările pertinente 

ale medicilor de familie de a se asigura 

suma de 7 miliarde de lei pentru 

medicina primară, propunem 

majorarea bugetului pentru medicina 

primară la acest cuantum. În mod 

corespunzător, funcționarea eficientă a 

medicinei primare va conduce la 

diminuarea nevoii de spitalizare, fiind 

detectate din timp nevoile de sănătate 

ale pacienților. Suma de 7 miliarde de 

lei reprezintă echivalentul la 1 leu pe 

zi pentru fiecare cetățean român. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul CNAS. 

 


