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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative 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 

471/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 6 iunie 2007 şi  trimisă 

Comisiei pentru sănătate şi familie spre examinare,  în fond,  cu adresa nr.Plx 

471 din 11 iunie 2007,  Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 471/2.07.2007, avizul Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

nr.26/144/14.09.2007 , avizul Consiliului Legislativ nr.350/19.03.2007, precum 

şi punctul de vedere al Guvernului nr.805/4.04.2007. 

 În raport de obiectul şi conţinutul lor, propunerea legislativă  face parte 

din categoria legilor organice, în conformitate cu prevederile articolului 73 

alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

Administrator
Original
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                 Nr.28/ 406/ 20 septembrie 2007 
 
 
 

RAPORT    
asupra propunerii legislative 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 471/2007) 
 
 
 

1. Cu adresa nr.Plx 471 din 11 iunie 2007 , Comisia pentru sănătate şi 

familie a fost sesizată cu dezbaterea , în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative 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 471/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 6 iunie  2007,  Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului , comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 471/2.07.2007, avizul Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

nr.26/144/14.09.2007 , avizul Consiliului Legislativ nr.350/19.03.2007, precum 

şi punctul de vedere al Guvernului nr.805/4.04.2007. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  completarea 

art.3 din Ordonanţa 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 
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activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.236/2006. 

Propunerea legislativă cuprinde prevederi privind posibilitatea 

persoanelor fizice sau juridice de a vinde cabinetele medicale şi spaţiile în care 

se desfăşoară activităţi conexe actului medical numai cu condiţia să fie păstrată 

destinaţia acestora. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi respingere propunerea legislativă care 

face obiectul raportului . 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice , 

potrivit prevederilor articolului 73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie din ziua de 

20.09.2007 au participat 15 deputaţi,  fiind absent motivat 1 deputat .  

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 

4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţia României, 

republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 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 471/2007), în baza 

următoarelor argumente: 

- Potrivit art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, dispoziţiile de 

modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în 

actul de bază, identificându-se cu acesta, iar intervenţiile ulterioare de 

modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază. 

-  Pe fond, se constată că dispoziţia prevăzută a se încorpora ca alin.(5) la 

art.3 se regăseşte într-o redactare mai cuprinzătoare, în art.11 alin.(3) din 
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ordonanţa de urgenţă, astfel cum a fost modificată prin art.1 pct.13 din Legea 

nr.236/2006. Sub acest aspect, prezenta propunere legislativă a rămas fără 

obiect. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

 


