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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.Radu Toader, secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

- Dl.Lupu Dragoş, şef serviciu, Ministerul Justiţiei. 

- Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, preşedintele Colegiului 

Medicilor Bucureşti 

- Doamna dr.Doina Mihăilă, preşedinte, Patronatul Naţional al 

Medicinei de Familie. 

- Dl.dr.Cârstea Constantin, vicepreşedinte, Colegiul Medicilor 

din România . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei supune la vot ordinea de zi care este votată în unanimitate: 

1. Dezbaterea şi avizarea , în fond, a proiectului de Lege 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope ( PLX 437/2005). 
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Original
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2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase ( PLX 395/2005). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap ( PLX 

462/2005). 

4. Discuţii şi dezbateri generale asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

336/2005). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere 

proiectul de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope ( PLX 437/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope în 

concordanţă cu noile reglementări interne şi internaţionale. 

Prezenta lege a fost elaborată de o comisie interministerială 

alcătuită de către specialişti din Ministerul Sănătăţii , Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor 
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Publice şi ai Agenţiei Naţionale Antidrog, după o lege model elaborată de 

Programul Naţiunilor Unite pentru Controlul Internaţional al Drogurilor   

( PNUCID) şi revizuită de un grup de experţi întrunit la Viena în 

februarie 2002. Această lege a luat în considerare şi sugestiile ce 

figurează în comentariile asupra Convenţiilor din 1961 şi 1971 publicate 

de ONU. 

Prezentul act normativ a extins la stupefiante unele măsuri care nu 

sunt prevăzute decât de Convenţia din 1971 asupra substanţelor 

psihotrope şi, la acestea din urmă, câteva măsuri care nu figurează decât 

în Convenţia din 1961 asupra stupefiantelor. Aceasta nu contravine 

Convenţiilor respective întrucât dacă menţionatele Convenţii interzic 

statelor să ia măsuri mai puţin riguroase decât cele pe care le stipulează, 

art.39 din Convenţia din 1961 şi 23 din Convenţia din 1971 permit 

statelor semnatare să adopte dispoziţii mai stricte sau mai severe pentru 

protecţia sănătăţii şi a interesului public şi pentru prevenirea şi eliminarea 

traficului ilicit. 

Noua lege cuprinde regimul juridic privind autorizarea substanţelor 

stupefiante şi psihotrope precum şi a preparatelor care le conţin, substanţe 

aflate sub control internaţional, pentru care România transmite trimestrial 

şi anaul, raportări complete către Organul Internaţional de Control de la 

Viena, referitoare la producţia, importul/exportul acestora, precum şi 

stocurile pe care le deţine România. 

Tabelele prezentate ca anexe la proiectul de lege cuprind 

clasificarea substanţelor şi preparatelor ce conţin substanţe stupefiante şi 

psihotrope. S-au avut în vedere documentele internaţionale care 

subliniază necesitatea disponibilităţii medicamentelor stupefiante pentru 

terapia durerii. 

În concluzie, domnia sa apreciază că se impune apariţia acestei legi 

şi ca urmare a unor noi reglementări în vigoare care se referă la 
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autorizarea culturilor plantelor ce conţin droguri, precum şi la combaterea 

traficului  şi consumului ilicit de droguri. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

prezintă amendamentele Comisiei pentru industrii şi servicii, precizând că 

sunt greşeli de redactare. Astfel la art.2 lit.a) comisia propune înlocuirea 

sintagmei „contravenţiile....” cu sintagma „convenţiile...” iar la art.57 

comisia propune înlocuirea sintagmei „norme...” cu sintagma 

„normele...”.  

Supuse la vot amendamentele sunt adoptate în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

amendamentele înaintate comisiei de către doamna dep.Minodora Cliveti. 

Astfel, la art.13 după alin.(1) se propune un nou alineat formulat 

astfel: „Sunt scutite de această obligaţie persoanele care nu au pregătirea 

şi cunoştinţele necesare pentru a recunoaşte plantele care conţin 

substanţele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă” , iar la art.52 se 

propune reformularea alin.(1) astfel: „Nerespectarea prevederilor art.13 

alin.(1), cu excepţia persoanelor prevăzute la art.13 alin.(1) indice 1, 

art.37 alin.(2) – (4), art.44 – 46, cu amendă de la 200 – 1.000 RON.” 

Motivarea amendamentelor constă în faptul că proprietarii rurali 

sunt, în marea majoritate, persoane care au cunoştinţe reduse, în ceea ce 

priveşte recunoaşterea acestor substanţe. În atare condiţii, sancţionarea, 

chiar şi contravenţională, este nejustificată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei nu este de acord 

cu amendamentele doamnei dep.Minodora Cliveti întrucât motivarea ar 

da posibilitatea proprietarilor rurali să cultive droguri. 

Întrucât nu sunt intervenţii asupra acestor amendamente 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentele , care sunt respinse în unanimitate. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că există totuşi o diferenţă între 

cânepa românească şi cânepa pentru droguri; arată că termenul de 

„canabis” din proiectul de lege este totuşi corect. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, 

iar comisia votează în unanimitate adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele aprobate de comisie. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  

( PLX 395/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

proiectul de lege arătând că acesta are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase în vederea armonizării legislaţiei 

naţionale cu cerinţele europene în materie. 

În acest sens, ulterior adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 200/2000,  Directiva 67/548 a fost amendată şi ca urmare prevederile 

privind tabelul de monitorizare a acesteia trebuie preluate în legislaţia 

română. 

Un alt aspect cuprins în proiectul de lege se referă la prelungirea 

termenului privind activitatea de autorizare a Agenţiei Naţionale pentru 

Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP), precum şi 

asigurarea finanţării acesteia atât din venituri proprii, cât şi din subvenţii 

de la bugetul de stat. Necesitatea diminuării graduale , până la eliminare, 

a nomenclatorului de produse pentru care este necesară autorizarea 

ANSPCP a rezultat, urmare angajamentelor aferente Capitolul I – Libera 
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circulaţie a mărfurilor de a elimina din legislaţia naţională restricţiile 

cantitative şi măsurile cu efect echivalent asupra comerţului. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan întreabă care sunt substanţele şi 

preparatele periculoase. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că aceste 

substanţe şi preparate periculoase sunt stabilite prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 200/2000 care nu se regăseşte în mapele de lucru ale 

deputaţilor şi atrage atenţia experţilor că pe viitor să fie ataşate şi legile 

de bază la proiectele de lege pentru modificarea şi completarea actelor 

normative. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că proiectul de lege care se află în 

dezbatere înlocuieşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000. 

Întrucât nu mai sunt intervenţii dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supune la vot, iar comisia votează, în unanimitate, 

acordarea avizului favorabil asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase ( PLX 395/2005), sub forma înaintată de 

Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap ( PLX 462/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că  prin 

prezenta ordonanţă se doreşte coordonarea în mod unitar, la nivel naţional 

a activităţilor derulate în beneficiul persoanei cu handicap. Astfel 
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atribuţiile Inspecţiilor regionale sunt preluate de personalul cu atribuţii 

specifice - inspectorii judeţeni - aflaţi în contact direct cu activitatea 

derulară la nivelul întregii ţări şi care sunt angajaţi în structura proprie a 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 

Pentru operaţionalizarea soluţionării cazurilor legate de stabilirea 

nevoilor şi implicit a drepturilor persoanelor cu handicap se impune 

reorganizarea Comisiei superioare şi a comisiilor judeţene de expertiză 

medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi în  comisii de evaluare a 

persoanelor cu handicap . Acestea îşi vor orienta activitatea spre   o 

intervenţie adaptată atât drepturilor legale acordate persoanelor care 

prezintă afecţiuni conform clasificaţiilor în vigoare cât şi nevoilor 

speciale ale acestor persoane. Reaşezarea structurilor şi atribuţiilor, 

implică restructurarea unor funcţii publice precum şi înlocuirea unor 

tipuri de specialişti cu alte tipuri şi conduce la o serie de rezultate precum 

reducerea cheltuielilor de personal la nivelul Consiliilor judeţene, 

reducerea cheltuielilor materiale şi de personal la nivelul Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu handicap, organizarea judicioasă a 

intervenţiei inspectorilor judeţeni, optimizarea timpului de lucru afectat 

cazuisticii şi operaţionalizarea intervenţiei inspectorilor judeţeni şi 

comisiilor în favoarea persoanelor care solicită încadrarea într-un grad de 

handicap.   

În continuare , ca o observaţie generală, domnia sa arată că la 

protezele şi ortezele pentru persoanele cu dizabilităţi se practică un TVA 

foarte mare ( 19 % ) ceea ce duce la creşterea preţurilor pentru acestea; în 

acest sens comisia trebuie să facă demersuri pentru scăderea TVA. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că sunt o serie de persoane cu 

dezabilităţi nedeplasabile ( exemplu : o persoană obeză care nu s-a putut 

deplasa la comisie pentru verificarea anuală privind gradul de handicap a 
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aşteptat 2 ani până când s-a găsit modalitatea de deplasare ) care nu se pot 

deplasa la comisia de expertiză. 

Domnia sa propune ca la art.15, alin.(1) să se completeze cu 

următoarea frază: „... În cazul bolnavilor nedeplasabili comisia de 

evaluare a persoanelor cu handicap va numi 2 reprezentanţi dintre 

membrii săi care se vor deplasa la domiciliul bolnavilor .” 

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

În continuare dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune un 

amendament care să elimine din textul legii reverificarea anuală a 

persoanelor cu dizabilităţi  deoarece sunt o serie de persoane cu handicap 

care se deplasează foarte greu la comisia de expertiză ( de exemplu orbi, 

persoane cu deficienţe motorii etc.) 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că propunerea antevorbitorului nu 

este de nivelul legii, avizarea anuală ţine de Regulamentul de funcţionare 

al Comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

amendamentul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu subliniind că şi în judeţul 

Bihor există cazuri de persoane nedeplasabile. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că este necesar ca legea 

să stabilească şi eliminarea avizului anual. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că amendamentul nu face obiectul 

proiectului de lege aflat în dezbatere. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că acest proiect de lege nu este însoţit 

de legea de bază şi propune ca în comisie să se ia hotărârea ca pe viitor 

fiecare act normativ din mapa de lucru pregătită de experţi să fie însoţit 

de legile de bază. 

Domnia sa propune ca să se analizeze Ordonanţa Guvernului nr. 

14/2003 pentru a se amenda, dacă este posibil, articolul care face referire 

la reverificarea anuală a persoanelor  cu handicap. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca art.8 alin.(4) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 51/2005 să se completeze cu amendamentul propus de 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu . 

Supus la vot amendamentul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu a fost 

respins. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă care este modalitatea de a reduce 

impozitul pe profit al persoanelor juridice care au ca salariaţi persoane cu 

handicap. În prezent aceste firme au un impozit pe profit de 16 %. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că nu este normal ca un 

patron care deţine firme cu salariaţi – persoane cu handicap – să aibă o 

fiscalitate egală cu firmele care au ca salariaţi persoane sănătoase. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca  

acest aspect să facă obiectul unei propuneri legislative iniţiată de către 

membrii comisiei.  Comisia este de acord cu această propunere.  

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că printr-un Ordin al Ministerului 

Sănătăţii emis în legislatura anterioară s-a stabilit ca persoanele care au 

un handicap dobândit ( exemplu paralizii, accidente vasculare, etc.) să fie 

încadrate la gradul II de handicap fără însoţitor.  Întrucât acestea sunt 

persoane grav bolnave care au nevoie de însoţitor, domnia sa propune ca 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 741/2002 să fie amendat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea făcută întrucât aceştia intră în categoria persoanelor grav 

bolnave. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că persoanele bolnave de SIDA şi 

leucemie nu au gradul I de handicap şi , ca urmare, propune ca şi acestea 

să fie cuprinse Ordinul Ministerului Sănătăţii care va fi modificat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

antevorbitorii săi şi propune ca să fie invitaţi la comisie Autoritatea 

pentru persoane cu handicap, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, 
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Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru audieri asupra criteriilor care au 

stat la baza întocmirii listei de afecţiuni care generează handicapul şi 

asupra criteriilor privind stabilirea gradului de handicap. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că există diferenţe între handicapul 

congenital şi cel dobândit pentru care individul se asigură sau nu. Atrage 

atenţia că Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.741/2002 privind stabilirea 

gradului de handicap a fost emis în urma unor dezbateri cu specialiştii din 

domeniu şi, ca atare, nu a avut caracter politic, ordinul fiind unul 

„liberal”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei recomandă ca în 

cadrul şedinţelor de comisie discuţiile asupra proiectelor de lege ca şi 

votul asupra acestora să nu aibă caracter politic , acesta trebuie să fie unul 

profesional. Domnia sa subliniază că în şedinţa Plenului Camerei 

Deputaţilor din 12.10.2005 discuţiile asupra Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2005 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind sistemul de asigurări sociale de 

sănătate au degenerat politic. Ar fi fost normal  să se găsească o soluţie 

unitară înainte de discutarea raportului în Plenul Camerei Deputaţilor. 

Amendamentul prezentat în Plen asupra art.26 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 38/2005 în sensul ca OTC-urile să se suporte la preţul de 

decontare a fost propunerea dl.dep.dr.Paveliu Sorin , cu care domnia sa a 

fost de acord. 

Domnia sa apreciază că doctrina liberală este bună însă în situaţiile 

în care trebuie să se acorde gratuitate la medicamentele pentru copii, 

gravide şi lehuze este bine să se accepte şi alte puncte de vedere, precum 

amendamentul propus de comisie. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că în anul 2004 a acuzat Guvernul 

care practica o politică social-democratică, însă acum consideră că, pe 

viitor,  şi Guvernul actual trebuie să facă o politică social-democratică. 



 11

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu consideră că acest compromis făcut 

în Plenul Camerei Deputaţilor din 12.10.2005 este bun „însă fiecare are 

dreptate”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

acceptarea preţului de referinţă pentru medicamentele gratuite la copii, 

gravide şi lehuze ar fi fost o ingerinţă în actul medical; „problema de fond 

nu este aici, ci la întocmirea listei de medicamente gratuite şi compensate 

care nu este corectă.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, comisia „nu poate să se bage 

peste Guvern.”; dacă gravida nu are voie pe reţete decât vitamine şi 

calciu, la copii se constată că,  „consumul maximal nu se potriveşte cu cel 

oncologic”, concret pe reţetele acestora se prescriu şi medicamente care 

sunt folosite de alte persoane. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

trebuie să aibă un control asupra consumului de medicamente gratuite şi 

compensate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

medicii care prescriu,  în reţetele pentru copii , alte medicamente care nu 

sunt necesare acestora trebuie să fie sancţionaţi. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că din Legea spitalelor 

nr.270/2003 ulterior modificată şi completată s-a omis prevederea privind 

acordarea unor sporuri pentru anumite secţii ( ramuri chirurgicale), lucru 

care a nemulţumit medicii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că s-a stabilit un spor pentru medicii 

care operează. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că prevederile privind acordarea unui 

spor pentru sălile de operaţie nu se aplică, întrucât bugetul Ministerului 

Sănătăţii este deficitar. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru revine la proiectul de lege şi 

apreciază că acesta se referă numai la organizarea şi funcţionarea 
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Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Şi, în consecinţă, 

amendamentele făcute nu fac obiectul legii. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune ca pe tot parcursul legii 

sintagma „handicap” să se înlocuiască cu sintagma „dizabilitate”. 

Comisia este de acord cu acest amendament. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că la alin.(2) al art.9 se regăseşte 

termenul de „medicină generală”. În Nomenclatorul de specialităţi 

medicale ( Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1138/2004) termenul de 

medic generalist a fost înlocuit cu termenul de medic de familie De 

asemenea art.3 alin.(1) din Ordinul Ministerului Sănătăţii precizează că 

medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire 

s-a modificat îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita 

schimbarea acesteia ( conform ordinului ). În textul Senatului a fost 

exclus medicul de familie ca membru al Comisiei de expertiză medicală. 

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1138/2004 domnia sa 

propune revenirea la textul art.9 alin.(2) din ordonanţă. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că medicul generalist, conform 

noului Nomenclator de specialităţi medicale ( Ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr.1138/2004) este numit medic de familie. Referitor la 

componenţa comisiei de expertiză medicală, domnia sa arată că anterior 

Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003, în cazul copiilor cu handicap din 

naştere, din comisie făcea parte şi un neuropsihiatru; în consecinţă 

propune ca în textul alin.(2) al art.9 din proiectul de lege să se introducă 

şi sintagma „medicină internă” iar sintagma „medicină generală” să se 

înlocuiască cu „medicina de familie ”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că Ordinul nr.14/2003 la art.9 alin.(2) 

se regăsesc, ca membrii ai Comisiei superioare de expertiză medicală, 2 

medici specialişti în funcţie de handicap. În textul proiectului de lege 

această sintagmă a fost eliminată. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul , iar comisia votează în unanimitate completarea art.9 

alin.(2) din proiectul de lege cu sintagma „ medici de familie” sau 

„medicină internă”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca pct.6 ( art.13 alin.(7) ) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 51/2005 să se modifice în sensul revenirii la 

textul din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 care prevede că în 

componenţa comisiilor judeţene şi locale intră 2 medici specialişti, în 

funcţie de afecţiunea care produce handicapul, un medic specialist în 

expertiza capacităţii de muncă, un psiholog şi un reprezentant desemnat 

de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie 

specială a persoanelor cu handicap. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca să se 

menţină textul Ordonanţei Guvernului nr.51/2005 şi alin.(7) lit.a) şi b) să 

se completeze cu sintagma „medicină  internă” , aşa cum s-a procedat şi 

la pct.3 ( art.9 alin.(2)) . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin subliniază încă o dată că este  mai corect 

ca la comisiile judeţene şi locale de expertiză medicală să se menţină 

textul din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003. În continuare, domnia sa 

arată că lit.c) a aceluiaşi art.13 alin.(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 

51/2005 este evaziv. Domnia sa întreabă cum se desemnează un 

reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale autorizate care 

desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap ? Numărul 

acestor organizaţii diferă şi atunci cum se procedează, se desemnează prin 

rotaţie sau se numeşte un reprezentant a organizaţiei neguvernamentale 

care are numărul cel mai mare de membrii ? 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că va fi desemnat reprezentantul 

organizaţiei neguvernamentale autorizate care face dovada celui mai mare 

număr de membri. 
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Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că în oraşele mari 

funcţionează mai multe organizaţii neguvernamentale ( 2 – 4 );  apreciază 

că aceştia trebuie să-şi desemneze reprezentantul. În consecinţă propune 

ca art.13 alin.(7) lit.c) să se menţină în forma prezentată în Ordonanţa 

Guvernului nr. 51/2005. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consideră că organizaţiile 

neguvernamentale trebuie să fie lăsate să-şi desemneze reprezentantul. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

antevorbitorul său şi propune menţinerea textului din Ordonanţa 

Guvernului nr. 51/2005. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan revenind la art.13 alin.(7) lit.a) şi b) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 51/2005 arată că în acesta este modificat faţă 

de textul din Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 care prevedea ca 

membri ai comisiilor locale şi medicii specialişti în domeniul persoanelor 

cu handicap; apreciază că textul Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 este 

corect. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

propunerea dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este corectă şi propune sintagma 

„un medic specialist în funcţie de afecţiunea care produce handicapul”. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion este de acord cu propunerea 

antevorbitorului. Aceiaşi opinie o au şi dl.dep.dr.Nechita Aurel, 

dl.dep.dr.Luchian Ion şi dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că bolnavul vine cu un 

certificat medical de la medicul specialist ( exemplu un neurolog) şi nu 

consideră necesar ca alin.(7) al art.13 să se completeze cu un medic 

specialist în funcţie de afecţiunea care produce handicapul. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că nu este normal ca un medic 

de familie să controleze un  neurolog. Domnia sa întreabă ce se întâmplă 
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în cazul în care la comisie se prezintă 50 de bolnavi cu handicapuri 

diferite „ se schimbă medicul specialist pentru fiecare caz”? 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că medicul, membru al comisiei 

nu diagnostichează ci verifică dosarul bolnavului. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că în multe situaţii 

medicii au emis certificate medicale false; în consecinţă este bine ca 

aceste comisii să cuprindă şi medici specialişti în funcţie de gradul de 

handicap. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune ca amendament 

„preşedintele comisiei poate solicita şi prezenţa unui medic specialist în 

funcţie de handicapul dobândit”. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că medicii specialişti, în funcţie de 

handicap, nu trebuie să fie membri ai comisiei ;  analizează tehnic dosarul 

şi nu pune un diagnostic. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că un 

medic internist nu poate controla un neurolog şi ca atare este pentru 

amendamentul dl.dep.dr.Diaconescu Renică . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că există liste cu grade de 

handicap şi, ca urmare,  membrii comisiei , pe baza certificatelor 

medicale de la dosar,  încadrează bolnavii în categoria de handicap. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, dosarele bolnavilor cuprind acte 

eliberate de medicii specialişti ( 50 % dintre bolnavi sunt neuorpsihici); 

diagnosticul pus de medicul specialist nu este infirmat de membrii 

comisiei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca amendamentul să se 

reformuleze astfel „ din comisie face parte un medic consultant din 

fiecare specialitate desemnat de direcţia de sănătate publică la solicitarea 

preşedintelui comisiei.” 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

amendamentul antevorbitorului şi supune la vot art.13 alin.(7) , care este 

votat în unanimitate ca amendament al comisiei, în următoarea formulare: 

„(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi au următoarea componenţă: 

a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi 

recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicină generală sau medic 

de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul socio-

medical; 

b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea 

capacităţii de muncă, medicină generală , medicină de familie sau 

medicină internă, propus de către direcţia judeţeană de sănătate publică; 

c) un medic consultant din fiecare specialitate medicală 

desemnat de direcţia de sănătate publică, la solicitarea preşedintelui 

de comisie, în funcţie de afecţiunea care a produs dizabilitatea;” 

În continuare supune la vot avizarea favorabilă a proiectului de 

lege cu amendamentele aprobate de comisie. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a procedat la discuţii şi 

dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea 

spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care 

se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 336/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

discuţiile pe fond asupra proiectului de lege vor începe în următoarea 

şedinţă de comisie ( perioada 17 – 21.10.2005); în această şedinţă se vor 

discuta câteva probleme generale care decurg din articole şi nu sunt foarte 

clare în proiectul de lege.  
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca să se facă un inventar de 

probleme pentru ca membrii comisiei să aibă un punct de vedere unitar 

atunci când vor purta discuţii cu invitaţii. 

În continuare propune să se facă o listă sub formă de întrebări cu 

problematica rezultată în urma discuţiilor care să fie înaintată invitaţilor. 

Domnia sa formulează următoarele întrebări: 

Ce disfuncţionalităţi s-au constatat în urma aplicării prevederilor 

prezentei ordonanţe cu privire la vânzarea spaţiilor prin licitaţie publică 

cu strigare sau, după caz, prin negociere directă ( art.1 alin.(2)) ? 

Ce se întâmplă în cazul în care licitaţia publică de vânzare nu mai 

este operantă din diverse motive ? 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan formulează următoarele întrebări: 

- Ce se întâmplă cu cabinetele medicale care nu corespund 

normelor stabilite de Uniunea Europeană ( exemplu suprafaţă de 13 m2 ) 

şi care nu se pot extinde ; dar cu spaţiile medicale neacreditate ? 

- Ce se întâmplă cu cabinetele medicale în care, în prezent, nu 

se mai desfăşoară activităţi de asistenţă medicală ? 

- Care este procedura şi dacă este permisiv ca un medic să 

cumpere mai multe cabinete? 

- Ce se întâmplă cu cabinetul medical care nu este închiriat de 

medic sau nu se află în comodat ? 

Dl.dep.dr.Luchian Ion răspunde că aceste cabinete medicale care 

nu sunt închiriate sau nu sunt concesionate de medic sunt scoase la 

licitaţie pentru a fi vândute. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu adresează următoarele întrebări: 

-  Ce se întâmplă cu un cabinet medical dacă proprietarul unui 

imobil (consiliul local ) în care funcţionează un cabinet medical, doreşte 

să vândă clădirea? 
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Domnia sa arată că sunt cabinete medicale concesionate cu un 

număr mic de pacienţi şi care nu se vând , medicul doreşte să-l menţină 

dar nu au bani pentru investiţii. 

- În cazul cabinetelor medicale date în concesiune sau comodat 

proprietarul este obligat să finanţeze lucrările de reparaţii şi consolidări ? 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

autorităţile locale nu trebuie să vândă cabinetele medicale decât medicilor 

şi totodată să le creeze facilităţi la cumpărare . 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că doar 15 % dintre cabinetele 

medicale sunt folosite în prezent; domnia sa consideră că toate cabinetele 

trebuiesc vândute medicilor. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că în cazul concesiunii  proprietarul, 

indiferent de anii concesionaţi, trebuie să asigure condiţii bune de spaţiu   

în sensul întreţinerii acestuia; majoritatea cabinetelor medicale sunt 

proprietate a Ministerului Sănătăţii , în administrarea consiliilor judeţene 

sau locale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, concesiunea este o vânzare pe 

termen limitat. Domnia sa adresează următoarea înbtrebare: 

- Cum se procedează în cazul cumpărării unui cabinet medical în 

situaţiile în care acesta se află în aceeaşi clădire cu alte cabinete ? În 

această situaţie cumpărătorul trebuie să le cumpere pe toate ? Este cazul 

art.17 alin.(2) şi (3). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine exprimându-şi dorinţa ca să nu 

discute probleme de fond ( pe articole ) din proiectul de lege. 

În continuare domnia sa arată că, în prezent, aproximativ ½ din 

cabinete sunt scoase la vânzare. 

Domnia sa formulează următoarele întrebări: 

- Cum s-au rezolvat situaţiile în care consiliile judeţene sau 

locale nu au scos la vânzare cabinetele medicale ? 
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- Cum au fost soluţionate situaţiile în care cabinetele medicale 

au fost supraevaluate, cum s-a făcut evaluarea şi dacă aceste cazuri au 

fost raportate la Ministerul Sănătăţii ? 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă:  

- Dacă art.11 alin.(2) şi (3) este neconstituţional deoarece 

încalcă dreptul proprietăţii private; să se solicite punctul de vedere al 

Comisiei juridice dacă este legal; dacă sunt constituţionale ? 

- Câţi ani trebuie să se menţină destinaţia cabinetului şi după 

câţi ani are dreptul să-l înstrăineze ? 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă :  

- Cum se interpretează schimbarea destinaţiei cabinetului medical 

din cabinet de medicină de familie în cabinet de fizioterapie ? 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin doreşte ca, Comisia juridică să propună o 

soluţie în cazul cumpărătorului care nu plăteşte, la scadenţă, 3 rate 

succesive  şi la care contractul de vânzare –cumpărare este anulat ( art.13, 

alin.(3)) .  

De asemenea Ministerul Finanţelor Publice să clarifice prevederile 

art.14 alin.(3) care nu pot fi înţelese; este vorba de terenurile aferente 

cabinetului medical care pot fi cumpărate numai în anumite condiţii, care 

sunt acestea ? 

La art.20 alin.(1) se prevede că anunţul de vânzare a cabinetului 

medical se publică; domnia sa propune ca şi titularii de contract de 

comodat să fie anunţaţi în scris. 

În continuare întreabă:  

- Mai există alte spaţii cu destinaţie medicală care se află în 

proprietatea Ministerului Sănătăţii şi a direcţiei de sănătate publică ; se 

pot vinde aceste spaţii? 

Asupra art.27 alin.(1) domnia sa întreabă: 
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- S-a emis o hotărâre de Guvern privind trecerea spaţiilor 

medicale şi a terenurilor aferente ( OG nr.124/1998 şi OUG nr.83/2000) 

din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în 

administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, după caz ; este 

constituţională această hotărâre de Guvern ? 

- Care este opinia privind virarea la bugetul de stat a unei cote 

de 10 % din suma obţinută prin vânzarea cabinetului ? 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca amendament la art.19 „în cazul în 

care nu există cerere de cumpărare, cabinetul medical să fie concesionat 

medicului”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu întreabă : 

- Se pot face investiţii în cabinetele medicale dacă medicul nu are 

acordul proprietarului şi cum se recuperează această investiţie ? 

Domnia sa arată că dobânda de 10 %, prevăzută la art.13, este 

foarte mare şi propune o dobândă la nivelul inflaţiei pe anul respectiv. 

Întreabă dacă la calculul ratei lunare se poate percepe o dobândă egală cu 

rata inflaţiei pe anul respectiv ? 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu întreabă :  

- Ce se întâmplă cu cabinetul medical în situaţia în care 

medicul îşi pierde dreptul de liberă practică medicală ? 

- Ce se întâmplă cu cabinetele medicale existente care se află 

în imobilele nerevendicate ? 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă :  

- Cum se calculează cota indiviză corespunzătoare din spaţiul 

comun şi terenul aferent spaţiului medical( art.1 alin.(1) şi art.14 

alin.(1))? 

- Ce se întâmplă cu cabinetele medicale cumpărate care nu au 

moştenitori (art.2) ? 
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- Ce se întâmplă cu cabinetele medicale care nu corespund 

normelor stabilite de Uniunea Europeană ( 13 m2 ) şi care nu se pot 

extinde ; dar cu spaţiile medicale neacreditate ? 

- Se face un preţ de inventar în cazul cabinetelor medicale 

vândute. Cine se ocupă de definitivarea contractului de vânzare – 

cumpărare ( art.10) ? 

Dl.dep.Movilă Petre arată că procedura de cadastru este suportată 

de consiliile locale. 

- Întreabă care este termenul limită pentru achitarea primei rate         

( art.13 ) ? 

Care sunt criteriile de respingere sau aprobare a dosarului? 

- Dacă un medic îşi retrage cererea de cumpărare a 

cabinetului, rămâne pe concesiune sau acesta intră la licitaţie publică cu 

strigare ? 

- Se mai pot concesiona cabinetele medicale care se află date 

în comodat sau închiriere ? 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca în şedinţa următoare să se 

finalizeze proiectul de lege, trebuie să se facă un efort din partea 

membrilor comisiei deoarece trece termenul de depunere a raportului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca toate 

întrebările să fie trimise prin fax invitaţilor pentru a avea timpul necesar 

să răspundă la întâlnirea din 13.10.2005. Comisia este de acord cu această 

propunere. 

În continuare, domnia sa informează deputaţii că Ministerul 

Sănătăţii a înaintat comisiei răspunsul scris la auditul efectuat în judeţul 

Bihor. 

Referitor la proiectul de lege domnia sa este de acord cu 

propunerea dl.dep.dr.Paveliu Sorin , în sensul finalizării proiectului de 

lege care trebuie să conţină prevederi privind crearea unor facilităţi pentru 
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medici, inclusiv preţul de cumpărare a cabinetelor medicale; în toate 

ţările aceste facilităţi există. De asemenea propune ca în proiectul de lege 

să se prevadă că şi universităţile private de medicină să aibă dreptul de a 

cumpăra spaţii medicale. 

În continuare informează comisia că luni 17.10.2005 are loc o 

întâlnire cu Comisia pentru sănătate şi cultură din China care are ca temă 

probleme privind sistemul sanitar.  

De asemenea, în perioada 18.10 – 4.11.2005  domnia sa efectuează 

o călătorie în Coreea de Sud şi ca urmare delegă pe dl.dep.Movilă Petre 

sau pe dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  să conducă şedinţele comisiei. 

În continuare, la întâlnirea cu invitaţii, domnia sa subliniază încă o 

dată că iniţiativa organizării acestor discuţii asupra proiectului de lege 

aparţine dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi delegă conducerea şedinţei 

dl.dep.Movilă Petre deoarece domnia sa este invitat la Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială pentru a participa la dezbaterile asupra 

Ordonanţei Guvernului nr.107/2005, un proiect de lege trimis spre 

dezbatere la ambele comisii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că a dorit o întâlnire informală, de 

documentare care să clarifice situaţiile neacoperite de Ordonanţa 

Guvernului nr. 51/2005 urmând ca , în următoarea perioadă ( aproximativ 

7 zile )  să fie îmbunătăţit proiectul de lege în aşa fel încât să fie în folosul 

medicilor şi să nu existe discriminări între medici . 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu se declară surprins de informaţiile 

obţinute din judeţul Constanţa; în conformitate cu Hotărârea Consiliului 

judeţean nr.270/2004 s-a trecut la vânzarea cabinetelor medicale. 

Oportunitatea vânzării s-a materializat prin înfiinţarea comisiei, a 

împuternicirii consiliului judeţean de a vinde spaţiile şi metodologia de 

vânzare a acestora. 
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Dl.Radu Toader, secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor arată că potrivit Legii nr.215/2002 privind administraţia 

publică locală, consiliile locale sunt împuternicite să vândă spaţiile 

medicale, însă nu sunt toate în această situaţie, pentru că unele cabinete 

medicale s-au vândut prin hotărâri ale consiliilor locale, înainte de 

apariţia legii. Domnia sa subliniază că nu se pot vinde cabinetele 

medicale din instituţiile publice şi din spitale; legea ar trebui să precizeze 

că acestea se pot închiria. 

De asemenea propune ca legea să precizeze că destinaţia 

cabinetului medical trebuie păstrată , în sensul ca să se menţină aceiaşi 

specialitate ( un cabinet medical de medicină de familie nu poate să 

devină cabinet de oftamologie pentru că există riscul ca să nu se mai 

poată asigura asistenţa medicală primară ). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că, consiliile locale care sunt 

proprietarii spaţiilor medicale au dreptul de a le vinde  conform Legii 

spaţiilor comerciale ( Legea nr.550/2002 ). În condiţiile în care a început 

procesul de vânzare, nu se mai poate stabili o metodologie de scădere a 

preţurilor acestora, cabinetele medicale vânzându-se probabil la un preţ 

de piaţă. 

Dl.dr.Cârstea Constantin, vicepreşedinte, Colegiul Medicilor din 

România arată că acele spaţii medicale care au fost vândute în baza Legii 

nr.550/2002 erau proprietăţi ale localităţilor, înainte de a fi ale 

Ministerului Sănătăţii , însă în continuare trebuie să se procedeze 

conform Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005; este vorba de cabinete 

medicale care în proporţie de 80 – 90 % au fost trecute din proprietatea 

Ministerului Sănătăţii în proprietatea consiliilor locale.  

Referitor la păstrarea destinaţiei cabinetului medical domnia sa 

arată că medicina de familie a fost considerată o practică liberală socială 
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care s-a desfăşurat în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate şi care a adus medicilor un venit mic. 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.59/1999 prevede că în instituţiile 

– persoană juridică cu activitate medicală – cabinetele au fost date în 

comodat; cele din policlinici au devenit ambulatoriu de spital. În aceste 

condiţii li s-a dat voie să facă investiţii numai medicilor de familie şi 

stomatologilor. Domnia sa apreciază că trebuie găsită o soluţie ca şi 

cabinetele medicale din ambulatoriu să fie vândute. Ca o coerenţă a 

Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.59/1999 s-a stabilit că pot fi 

concesionate numai cabinetele care au fost date în comodat. Dacă 

cabinetele care acum sunt în proprietatea consiliilor locale trec înapoi la 

Ministerul Sănătăţii , acestea pot fi vândute. 

Dl.Lupu Dragoş, şef serviciu, Ministerul Justiţiei propune ca legea 

să precizeze că nu poate fi schimbată destinaţia cabinete medicale 

vândute. În cadrul Ministerului Justiţiei nu se poate pune problema 

vânzării cabinetelor medicale deoarece personalul sanitar are statut de 

funcţionar public. 

Dl.dr.Cârstea Constantin arată că există reglementări ale 

Colegiului Medicilor din România care prevăd că în cazul unor necesităţi 

de personal , unii medici tineri pot fi acreditaţi. Domnia sa apreciază că 

trebuie stabilită nevoia de medici în teritoriu şi pe această bază Colegiul 

Medicilor din România şi autorităţile publice să decidă înfiinţarea sau nu 

a unui cabinet medical în teritoriu. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se discute necesitatea 

menţinerii destinaţiei cabinetelor medicale; în cazul schimbării acesteia 

Colegiul Medicilor din România să nu acorde autorizaţia de funcţionare. 

Dl.Liviu Fătu, jurist, Colegiul Medicilor din România  arată că 

interzicerea schimbării destinaţiei cabinetului medical înseamnă atingerea 

dreptului de proprietate. Totuşi apreciază că în cazul când statul intervine 
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din punct de vedere social ( de exemplu necesitatea asigurării asistenţei 

primare ) poate să pună şi condiţii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că în textul Senatului s-a propus un 

preţ de inventar la nivelul actualizat al ratei de inflaţie. 

Dl.Liviu Fătu arată că asemenea prevedere reprezintă un mare risc 

întrucât actualizarea s-a făcut după un indice mare şi ca urmare rezultă un 

preţ de inventar foarte mare. În altă ordine de idei datorită dinamicii 

foarte mari a serviciilor medicale pe piaţă există riscul ca menţinerea 

destinaţiei cabinetului medical să ducă la faliment.  

Dl.dep.Movilă Petre propune ca Colegiul Medicilor din România 

să înainteze comisiei o propunere privind preţul de inventar. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consideră că vânzarea cabinetelor 

medicale implică şi praxis-ul deci se înţelege că un stomatolog va vinde 

tot unui stomatolog. 

Dl.dr.Cârstea Constantin arată că odată cu înfiinţarea centrelor 

multifuncţionale menţinerea destinaţiei cabinetelor medicale este 

limitativă, întrucât există o diversitate a activităţii medicale. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu întreabă ce se întâmplă cu cabinetele 

medicale care nu corespund normelor Uniunii Europene . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin doreşte ca Ministerul Sănătăţii să-şi 

expună punctele de vedere asupra art.11 şi 12 ; care este perioada în care 

cabinetele medicale nu pot fi vândute ? 

Dl.Radu Toader răspunde că în Legea nr.112/1999 privind 

proprietatea  se prevede un termen de 10 ani. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că autorităţile publice ( consilii ) 

împreună cu Colegiul Medicilor din România trebuie să decidă dacă se 

poate schimba destinaţia cabinetului medical. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, preşedintele Colegiului 

Medicilor Bucureşti arată că propunerea antevorbitorului este bună, însă 
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problema fundamentală este cum tratează autorităţile locale acest aspect; 

din experienţa personală anterioară a constatat că aceste autorităţi nu 

tratează cabinetele medicale ca activitate medicală. Colegiul Medicilor 

Bucureşti a desemnat reprezentanţi în comisia de evaluare a spaţiilor şi a 

constatat că aceştia au fost numiţi doar consultanţi sau pur şi simplu au 

fost înlocuiţi cu alte persoane nereprezentative.  

Răspunzând la lista de întrebări dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu 

arată că : 

- Disfuncţionalităţile apărute în urma aplicării prevederilor 

prezentei ordonanţe constă în aplicarea cu întârziere a acesteia. Alte 

disfuncţionalităţi sunt cele referitoare la preţurile de vânzare care sunt 

foarte mari. 

- În cazul în care licitaţia publică de vânzare nu mai este 

operantă se face o nouă licitaţie, care dacă este viciată duce la nevinderea 

spaţiilor medicale şi în final la schimbarea destinaţiei acestora prin 

închiriere sau concesionare. 

- Cabinetele medicale care nu corespund normelor Uniunii 

Europene nu pot funcţiona pentru că nu vor mai avea autorizaţie de 

funcţionare; în consecinţă, acestea vor primi o altă destinaţie nemedicală. 

Referitor la acreditare domnia sa apreciază că acreditarea va tria 

cabinetele medicală. 

- Cabinetele medicale care, în prezent, nu mai desfăşoară 

activităţi medicale vor deveni spaţii comerciale şi probabil vor fi scoase 

la licitaţie. 

- În situaţia în care proprietarul unui imobil în care 

funcţionează un cabinet medical doreşte să vândă clădirea există riscul de 

schimbare a destinaţiei; aceiaşi situaţie este şi în cazul cabinetelor 

medicale care vor fi revendicate. 
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- În cazul cabinetelor medicale date în concesiune finanţarea 

lucrărilor de investiţie se face de către medic, iar în cazul celor date în 

comodat obligaţia revine proprietarului. 

- Până în prezent nu s-a vândut nici un cabinet medical. 

- Răspunzând la întrebarea cum s-a făcut evaluarea cabinetelor 

medicale arată că există o supraevaluare a acestora; trebuie reglementat 

prin lege modul cum se face evaluarea. 

- Referitor la dobânda aplicată ratei de cumpărare apreciază că 

medicul nu trebuie să plătească nici o dobândă. 

- În prezent există spaţii medicale care se află în proprietatea 

Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică şi pentru acestea 

trebuie o reglementare suplimentară care să cuprindă şi sediile Colegiului 

Medicilor din România . 

- Există Legea nr.213/1998 care prevede trecerea spaţiilor 

medicale şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului în 

domeniul privat al statului şi în administrarea consiliilor judeţene sau a 

consiliilor locale, după caz. 

- În situaţia în care investiţiile efectuate de medic nu au 

acordul proprietarului , preţul de vânzare a cabinetului medical se aplică 

la preţul de inventar, investiţia nu are relevanţă; investiţia nu trebuie luată 

la calculul preţului de vânzare. 

- Dacă medicul îşi pierde dreptul de liberă practică medicală; 

cabinetul medical rămâne proprietarului care îl va vinde tot ca şi 

cabinetul medical. 

- Cabinetele medicale, care în prezent sunt în imobile 

nerevendicate se pot vinde ; nu acelaşi lucru se întâmplă cu cele din 

imobilele revendicate. 
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- Cota indiviză corespunzătoare din spaţiul comun şi terenul 

aferent spaţiului medical se calculează în raport de suprafaţă cabinetului 

medical şi în raport de cât reprezintă din totalul clădirii. 

- Cabinetele medicale date în comodat sau închiriere se mai 

pot concesiona, dar acest lucru îl hotărăşte consiliul local. 

- În cazul în care un medic îşi retrage cererea de cumpărare a 

cabinetului domnia sa consideră că textul Senatului e bun „...vor fi 

concesionate”. 

În continuare dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu apreciată că odată 

cu apariţia proprietăţii private nu s-a dorit să se cunoască „numerus 

clausus”; hiperinflaţia de medici s-a reglat pe căi naturale ( pensionare, 

deces); aceasta a făcut ca în ultimii 6 – 7 ani posturile să fie scoase la 

concurs fără a se face o statistică privind raportul medici/numărul 

populaţie; cifra de 2.500 asistaţi nu reprezintă nimic. 

Domnia sa propune să se discute şi totodată să se stabilească 

„numerus clausus”. 

Sistemul de sănătate nu funcţionează fără a se ţine seama în anul 

2006 de planul naţional de paturi şi planul naţional de locuri de medici în 

sistemul public. 

Dl.Radu Toader arată că proprietarul clădirii care doreşte să o 

vândă mai întâi trebuie să rezolve cazul cabinetului medical, el nu-l poate 

exclude. 

Doamna dr.Doina Mihăilă, preşedinte, Patronatul Naţional al 

Medicinei de Familie arată că evaluarea se poate face fie în forma 

contabilă care se referă la preţul de inventar , fie în forma economică care 

nu avantajează medicul sau fie în forma unei tranzacţii la preţul pieţei 

care de asemenea nu avantajează medicul. 
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În privinţa „numerus clausus” domnia sa consideră că acesta 

trebuie determinat pentru că medicul de familie nu poate fi obligat să 

menţină un cabinet pe care nu-l poate folosi. 

Referitor la achitarea ratei cu întârziere trebuie să existe penalităţi 

aşa cum practică toate băncile; nu trebuie să se ajungă la anularea 

contractului , ci trebuie să existe o marjă mai largă de achitare a ratei. 

În ceea ce priveşte comisiile de evaluare doamna dr.Doina Mihăilă 

arată că în Bucureşti ( sectorul 1 ) au fost numiţi medici care nu sunt 

membrii Colegiului Medicilor din România . Având în vedere că aceste 

comisii sunt similare cu cele care evaluează spaţiile comerciale, domnia 

sa propune ca să fie numiţi şi medici în componenţa acestora. 

În Bucureşti, în pofida aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005 

se mai fac concesionări a cabinetelor medicale ( sect.2, 4 şi 5 ) deoarece 

primarii nu vor să le vândă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca în proiectul de lege să se 

prevadă obligativitatea consiliilor locale de a scoate la vânzare  cabinetele 

medicale. 

Dl.Radu Toader este de acord cu propunerea şi subliniază că se pot 

introduce în lege şi sancţiuni în cazul în care încalcă această prevedere. 

În ceea ce priveşte preţul de vânzare se poate stabili în lege un preţ 

maximal. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

preia conducerea lucrărilor. 

Domnia sa arată că medicii care cumpără cabinetele medicale 

trebuie să beneficieze de unele facilităţi în cumpărare deoarece veniturile 

acestora sunt destul de mici. Este nevoie de stabilirea unui preţ echitabil. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că evaluarea tehnico-economică 

reprezintă valoarea afacerii şi poate aduce facilităţi pe baza unor reguli 

clare prevăzute în lege. 
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Referitor la vânzare apreciază că Colegiul Medicilor din România 

şi direcţiile de sănătate publică să avizeze procedura de vânzare ca şi 

schimbarea destinaţiei cabinetului medical. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu propune ca amendament 2 alternative : 

vânzarea obligatorie şi vânzarea de tip permisiv. Vânzarea obligatorie 

trebuie să se facă în baza unui cadru legislativ unitar. Domnia sa pune în 

discuţie 2 probleme : „ de ce se vinde şi de ce se cumpără”. Se vinde 

pentru că se doreşte obţinerea unor bani şi eliberarea consiliilor locale de 

cheltuielile de întreţinere a cabinetelor medicale ; totodată se doreşte 

stabilirea medicilor de localitatea în care a cumpărat cabinetul.  

Se cumpără pentru că este mai convenabil decât concesiunea chiria 

sau comodatul. Vânzarea de tip permisiv se poate face pentru că spaţiile 

medicale se vor vinde probabil printr-o succesiune de liste ( mai întâi un 

pachet de 10 cabinete medicale şi numai după terminarea acestui pachet 

se va vinde alt pachet de 10 pachete cabinete medicale). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune o alternativă de stabilire a preţului 

de vânzare a cabinetelor medicale; pentru zonele aglomerate ( exemplu 

centrul Bucureşti) să se vândă la valoarea reală de piaţă şi fără condiţii de 

vânzare ( interzicerea schimbării destinaţiei acestuia), iar în zonele mai 

puţin aglomerate şi în care cabinetele nu sunt solicitate să se vândă pe 

baza evaluării şi un discount de 50 %, precum şi condiţia de a nu schimba 

destinaţia cabinetului medical timp de 10 ani şi de a nu-l vinde 5 ani. 

Dl.dr.Cârstea Constantin apreciază că preţul de vânzare a 

cabinetului medical trebuie să se facă pornind de la valoarea economică a 

contractului deoarece medicii de familie au venituri mici şi, ca atare, să se 

stabilească preţ echitabil maximal/ m2 având în vedere venitul mediu        

( punctele obţinute de medic în baza acordării serviciilor medicale ); în 

stabilirea preţurilor se poate discuta starea cabinetelor medicale care să 

fie scăzută din  preţ ; acest lucru trebuie să-l facă Colegiul Medicilor din 
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România şi direcţiile de sănătate publică deoarece medicina de familie 

este un act social şi nu este unul comercial. Domnia sa consideră că 

trebuie să li se reamintească consiliilor judeţene şi locale că spaţiile 

medicale au fost trecute în proprietatea lor pentru a sprijini sistemul de 

sănătate. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu consideră că „ degeaba avem cabinete 

medicale dacă nu protejăm medicii...”; de exemplu în unele localităţi din 

judeţul Constanţa sunt medici care nu vor să cumpere cabinete medicale 

pentru că nu au bani sau le convine forma de concesiune, în alte localităţi 

primarii nu vor să vândă spaţiile medicale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

problema ridicată de dl.dep.dr.Dida Corneliu „ de ce se vinde şi de ce se 

cumpără” este esenţială, însă trebuie văzută în sensul că se doreşte un 

sistem de sănătate ca în toate ţările civilizate. „Vrem să-l facem ?” În 

consecinţă aşa cum se practică în toate ţările , cabinetele medicale trebuie 

să se vândă cu praxis cu tot, iar medicul trebuie obligat să cumpere. 

Trebuie găsite soluţii de balansare între vânzător , cumpărător şi consiliile 

locale; acolo unde un medic nu vrea să cumpere cabinetul, consiliile 

locale, pentru a asigura asistenţa medicală primară , trebuie să facă 

facilităţi, precum stabilirea unui preţ simbolic de vânzare; în felul acesta 

se asigură şi stabilirea medicului în localitatea respectivă ( de exemplu la 

Răchitele – judeţul Cluj este spaţiu medical care corespunde desfăşurării 

unei activităţi medicale însă nu este medic). Domnia sa subliniază că 

medicul care nu avea cabinetul medical nu-şi va putea practica 

profesiunea. 

Doamna dr.Doina Mihăilă apreciază că metoda de a folosi preţul 

pieţei nu avantajează medicul, majoritatea acestora fiind medici de 

familie. Legea nu trebuie să fie permisivă şi ca urmare nu trebuie folosit 

cuvântul „poate”; „medicul trebuie să fie conştient ce cumpără”. Domnia 
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sa  consideră că evaluarea contabilă care cuprinde preţul de construcţie al 

spaţiului medical plus amortizarea, este forma cea mai bună. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că în lege este prevăzută valoarea 

contabilă a spaţiilor medicale care înseamnă reevaluarea acestora la 

valoarea preţului actual de piaţă. Domnia sa propune ca preţul de vânzare 

să se stabilească prin lege. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune să se stabilească prin lege un 

preţ de referinţă/m 2. 

Dl.Radu Toader propune un preţ maximal de referinţă/m2 ( de 

exemplu 5 – 20 euro/m2). De asemenea propune ca legea să prevadă 

facilităţi pentru medici în cumpărarea cabinetelor medicale, în scopul 

permanentizării acestuia în localitatea care cumpără cabinetul medical. 

De asemenea legea să prevadă obligativitatea medicului de cumpărare a 

cabinetului medical şi menţinerea destinaţiei cabinetului medical, precum 

şi obligativitatea Colegiului Medicilor din România şi direcţiilor de 

sănătate publică de a da derogări la schimbarea destinaţiei acestuia. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune dezbaterea pe fond a proiectului 

de lege. 

Art.1 alin.(2) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin având în vedere că nu toate spaţiile 

medicale vor fi cumpărate ( din diverse motive ) consideră că trebuie 

gândit modul de vânzare ( prin negociere directă sau licitaţie publică cu 

strigare ) a cabinetelor medicale. 

Art.2 alin.(3) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca prevederile alin.(3) trebuie 

corelate cu noua Lege a proprietăţii. 
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Art.3 alin.(1) şi (3) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin – în situaţia în care cabinetele medicale 

sunt asociate sub forma unei societăţi civile cine deţine cabinetele 

medicale cumpărate ? 

Dl.Radu Toader – acestea sunt de societăţi civile care poartă şi 

răspunderea. 

Dl.dr.Cârstea Constantin apreciază că alin.(3) este neacoperitor. 

Domnia sa apreciază că în cazul în care „un medic cumpără spaţiul 

medical iar celălalt nu cumpără , proprietarul spaţiului trebuie să transfere 

concesiunea celuilalt”. 

Dl.Radu Toader răspunde că este prevăzut în lege şi subliniază că 

proprietarul are obligaţia de a vinde sau concesiona spaţiul medical 

medicului care nu vrea să cumpere. „În situaţii de faliment, legea trebuie 

să precizeze că spaţiul respectiv se vinde numai în sistemul de sănătate.” 

Art.4 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă ce se întâmplă în situaţia în care 

consiliile judeţene sau locale nu aprobă în termen de 45 de zile lista cu 

spaţiile medicale care urmează să fie vândute. 

Dl.Radu Toader spaţiile comerciale nu se pot vinde decât prin 

hotărâre a consiliului. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune prelungirea termenului la 90 de 

zile însă întreabă dacă consiliile judeţene sau locale au dreptul de a vinde 

spaţiile din proprietatea privată a statului aflate în administrarea lor. 

Dl.Radu Toader răspunde că în aceste situaţii se face o hotărâre de 

consiliu pe baza căreia se emite o hotărâre de Guvern ( aproximativ 90 de 

zile) pentru transferul acestor spaţii în proprietatea consiliului şi în final 

acest spaţiu se poate vinde. 
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Art.5 alin.(1) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă care sunt măsurile pe care le poate 

lua un prefect în cazul în care listele ce cuprind spaţiile medicale sunt 

greşite, incomplete, neafişate la timp. 

Dl.Radu Toader răspunde că prefectul are dreptul de a ataca în 

instanţă nelegalitatea listei aprobată prin hotărâre a consiliilor. 

Art.6 alin.(2) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca din componenţa comisiei 

pentru vânzarea spaţiilor medicale să facă parte şi un reprezentant al 

Colegiului Medicilor din România . 

Dl.Radu Toaderrăspunde că, prin dispoziţie a primarului, respectiv 

a preşedintelui consiliului judeţean se constituie comisia de vânzare a 

spaţiilor medicale. Hotărârea acestuia poate fi atacată; Ministerul 

Administraţiei şi Internelor va transmite prefecţilor să respecte hotărârea 

Colegiului Medicilor din România privind numirea medicilor în comisie. 

Art.8 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se introducă preţul maximal/m2 

la preţul de referinţă. 

Art.10 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că termenul maxim de 15 zile 

prevăzut pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare este foarte 

mic deoarece procedura de cadastru este greoaie şi durează foarte mult. 

Dl.Radu Toader răspunde că acest termen începe de la data 

încheierii procedurii de soluţionare a contestaţiilor; cadastrul şi 

intabularea se face de către vânzător care şi plăteşte cele 2 proceduri. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin  - în situaţia în care primăriile plătesc cele 

2 proceduri, acestea vor amâna încheierea contractului de vânzare – 

cumpărare. Domnia sa propune ca Ministerul Administraţiei şi Internelor 

să gândească cum se poate rezolva această problemă. 
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Dl.Radu Toader răspunde că preţul maximal include şi aceste taxe. 

Art.11 alin.(2) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă este legal ca , Colegiul 

Medicilor din România şi direcţiile de sănătate publică să decidă 

schimbarea destinaţiei cabinetului medical şi de asemenea menţinerea 

destinaţiei cabinetului medical. 

Dl.Radu Toader comisia are dreptul să promoveze o lege care 

trebuie să fie respectată. 

Art.14 alin.(1) 

Dl.Radu Toader propune ca sintagma „ termenul aferent” să se 

înlocuiască „terenul utilizat în jurul clădirii”. Reglementările în vigoare 

precizează că în zonele rurale  este de 100 m2, iar în zonele orăşeneşti cu 

blocuri este de 1,5 m2.  

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă sintagma „ terenul aferent în  

suprafaţă de până la 100 m2 este posibilă şi corectă ”. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune sintagma „terenul aferent în 

suprafaţă de 500 m2. 

Art.16 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă de ce este necesar ca 10 % din 

sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale să treacă la bugetul de 

stat. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu exprimă aceiaşi opinie ca antevorbitorul 

său. 

Dl.Radu Toader răspunde că acest procent care revine bugetului de 

stat va fi alocat autorităţilor locale cu destinaţia „sistemul sanitar”. 

Art.17 alin.(1) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca la sfârşitul alineatului (1) să se 

adauge :  
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„În cazul în care codeţinătorul nu cumpără spaţiul medical acesta 

va fi dat în comodat”. 

Art.19 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că este necesar ca spaţiile 

nevândute prin negociere directă să se vândă medicilor care nu au un alt 

cabinet medical. 

Art.23 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă până în prezent Ministerul 

Administraţiei şi Internelor a primit o situaţie privind stadiul procesului 

de vânzare a spaţiilor medicale şi, în caz contrar, dacă au emis o circulară 

pe această temă. 

Dl.Radu Toader răspunde că a primit astfel de situaţii de la unele 

consilii judeţene sau locale. Ministerul Administraţiei şi Internelor va 

emite o circulară privind comunicarea lunară a situaţiilor către prefecţi. 

Art.27 alin.(1) şi (2) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, până în prezent, hotărârea de 

Guvern privind trecerea din domeniul public privat în domeniul privat al 

statului şi în administrarea consiliilor judeţene şi locale, nu a fost 

elaborată din cauza remanierii Ministerului Sănătăţii . Există o hotărâre 

de Guvern privind trecerea unor proprietăţi ale administraţiei centrale în 

proprietatea statului; anexele acesteia cuprind toate aspectele ( 49 de 

anexe dar numai 4 sunt accesibile  ). 

Dl.Radu Toader propune să se solicite Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului Administraţiei şi Internelor o situaţie a inventarierii 

imobilelor. Prevederile în vigoare menţionate la alin.(2) înseamnă 

inventariere prin hotărâre de Guvern. 

Dl.dr.Cârstea Constantin întreabă ce se întâmplă cu cabinetele 

medicale care se află în spaţiile regiilor autonome. 
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Dl.Radu Toader propune ca amendamentele formulate de comisie 

să fie înaintate Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru un punct 

de vedere. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin subliniază încă o dată că dezbaterile pe 

fond asupra proiectului de lege se vor face în următoarea şedinţă de 

comisie. Până luni, 17.10.2005 să se depună la comisie amendamente 

scrise, urmând ca acestea să se centralizeze şi să fie înaintate Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru un punct de vedere. 

La punctul cinci al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

De asemenea, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei nu au fost înregistrate absenţe. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 

 

 

 

 
 


