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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 28 – 31 mai 2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 28 mai 2007 între orele 14,00 – 16,00, în ziua de 29 mai 

2007 între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 30 mai 2007 între orele 

9,00 – 14,00 şi în ziua de 31 mai 2007 între orele 9,00 – 12,30 

având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 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 341/2007) . 
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Original



 2

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110 din 14 iulie 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 287/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a 

fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 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 341/2007), respinsă de Senat în şedinţa din 26 aprilie 

2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În opinia iniţiatorilor, din analiza aspectelor semnalate de către 

autorităţile competente din teritoriu, în procesul de aplicare al 

Legii nr.236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de 

cabinete medicale şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe 

actului medical, se impun unele modificări ale Legii nr.236/2006 

pentru asigurarea unui cadru legislativ neechivoc. 

Conform ordinului ministrului sănătăţii nr.698/2001 pentru 

aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi 

detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor şi chimiştilor, precum 

şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile 

sanitare publice prevederile acestuia se aplică şi la selecţionarea 

medicilor de familie şi celor din unităţile ambulatorii de 

specialitate care îşi desfăşoară activitatea în imobile aflate în 

administrarea unităţilor sanitare, Ministerului Sănătăţii Publice , 

precum şi în administrarea unităţilor administrativ – teritoriale. 

Selecţia acestora pe baza concursului se face pe cabinete libere 

organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi nu pe post . Cabinetele libere sunt spaţii 

disponibile din diferite motive ( pensionare, deces, renunţare la 

activitate, spaţiu, etc.). 

În consecinţă, medicii au obligaţia de a organiza cabinetul 

conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 şi să solicite 

autorităţilor locale eliberarea dovezii de spaţiu în care îşi vor 

desfăşura activitatea . 
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După intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2005, toţi medicii care au primit din partea autorităţii de 

sănătate publică dispoziţie de repartizare ca urmare a susţinerii 

unui concurs pe un spaţiu devenit liber aparţinând autorităţilor 

locale nu au dreptul să cumpere , motivat de faptul că nu erau 

organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 la data 

intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2005. 

Unele dintre consiliile locale au pus în discuţia plenului 

proiectul de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor medicale 

care urmează să fie vândute în conformitate cu Legea nr.236/2006, 

care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 

privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale şi a 

celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 

nominalizând numai spaţiile care se încadrează în prevederile 

ordonanţei. 

În urma dezbaterilor care au avut loc,  Comisia pentru sănătate 

şi familie a constatat următoarele: 

- prorogarea termenului privind aprobarea listelor spaţiilor din 

proprietatea privată a consiliilor judeţene sau locale, după caz, ori 

din proprietatea privată a statului şi care urmează să fie vândute 

potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, nu este 

necesară deoarece poate crea confuzii şi disfuncţionalităţi în 

aplicarea legii ; 
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- este necesară extinderea prevederilor privind folosinţa 

spaţiilor medicale numai pentru activităţi medicale şi/sau pentru 

activităţi conexe actului medical şi pentru celelalte spaţii medicale 

prevăzute la art.1 alin.(1) şi care nu fac obiectul vânzării conform 

legii; 

- se impune introducerea unor prevederi privind sancţionarea 

persoanelor răspunzătoare de încălcarea dispoziţiilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, amânarea votului final asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.236 din 09 

iunie 2006 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 341/2007) . 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110 din 14 iulie 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 
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287/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 16 aprilie 2007, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea 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, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.236/2006, în sensul introducerii în categoria celor care 

pot achiziţiona aceste spaţii şi a farmaciştilor, precum şi a stabilirii 

unei perioade de 15 ani, înăuntrul căreia, spaţiul medical astfel 

dobândit, nu poate fi înstrăinat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc Comisia pentru sănătate 

şi familie a constatat următoarele: 

- reglementările din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2005 se referă, în mod expres, numai la 

vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi cu 

destinaţia de cabinete de liberă practică pentru servicii publice 

conexe actului medical, înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în timp ce farmaciile sunt înfiinţate şi 

organizate sub forma societăţilor comerciale şi îşi desfăşoară 
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activitatea în spaţii comerciale; în consecinţă, completarea propusă 

nu face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă; 

-  de asemenea, propunerea potrivit căreia, după împlinirea a 

15 ani de la data dobândirii, spaţiile în discuţie pot fi înstrăinate, 

închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi, încalcă 

intenţia legiuitorului de a păstra destinaţia acestor spaţii numai 

pentru desfăşurarea activităţilor medicale, activităţi de învăţământ 

superior medical şi/sau activităţi conexe actului medical. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110 din 14 iulie 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 287/2007). 

 

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor 

de lege şi propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ), 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD),  dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Diaconescu Renică       

( Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) ,  dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) ,  

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian   ( Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


