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 PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din  ziua de 28.05.1998 

 
La lucrările Comisiei pentru Sănătate şi Familie sunt prezenţi 13 deputaţi, 

fiind absent motivat domnul dep. dr. Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al 
U.D.M.R.) 

La lucrările Comisie nu participă invitaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep. dr. Ion Berciu, 

preşedintele Comisiei.  
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea orine de zi: 
l.  Discuţii asupra iniţiativei legislative a Ministerului Sănătăţii privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.  
Domnul dep. dr. Ion Berciu începe prin a relua enumerarea listei 

priorităţilor legislative ale Ministerului Sănătăţii, care a fost prezentată de către 
domnul dep. dr. Baranyi Francisc, ministrul sănătăţii, în şedinţa din ziua de 
27.05.1998. 

Se arată că, având în vedere importanţa acestor iniţiative legislative    
precum şi a  implicaţiilor imediate pe care le pot produce prin efectele lor, 
promovarea sub forma unor ordonanţe guvernamentale în perioada vacanţei 
perlamentare, aceste iniţiative legislative trebuiesc introduse în dezbaterea 
Parlamentului sub forma proiectelor de lege. 

Aceleaşi puncte de vedere le exprimă şi domnul dep. dr. Udrea Florian, şi 
domnul dep. dr. Dumitrean Bazil. 

Domnul dep. dr. Ion Berciu propune, şi Comisia a adoptat în unanimitate, 
ca să se înainteze Ministerului Sănătăţii şi Guvernului României poziţia Comisiei 
pentru Sănătate şi Familie privind înaintarea acestor iniţiative în dezbasterea 
Parlamentului sub forma proiectelor de Lege. 

Discuţiile care urmează au ca punct de plecare iniţiativa legislativă 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.  Iniţiativa legislativă este 
prezentată de domnul expert parlamentar Gheorghe Marinescu. 

Cabinetul medical este unitatea furnizoare de servicii medicale primare 
de medicină generală, stomatologie şi de specialitate. Profesiunea de medic poate fi 
exercitată sub una din următoarele forme:  cabinet medical individual, cabinete 
medicale grupate, cabinete medicale asociate şi societate civilă medicală. 

 
 
În cabinetul medical individual îşi exercită profesiunea medicul titular, 

care poate avea şi medici colaboratori.   Cabinetele medicale individuale se pot grupa 
pentru a-şi crea facilităţi economice  comune, păstrăndu-şi individualitatea în relaţiile 
cu pacienţii. 

Cabinetele medicale se pot asocia în scopul exercitării în comun a 
profesiunii şi a asigurării  accesului permanent al pacienţilor la serviciile medicale. 

Societatea civilă medicală este constituită din doi  sau mai mulţi medici 
asociaţi care pot angaja medici colaboratori. 
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Cabinetele grupate, cabinetele  asociate şi societăţile civile medicale pot 
ave şi patrimoniu comun. În oricare din formele de organizare prezentate, pentru 
buna desfăşurare a activităţii, pot fi angajate alte categorii de personal necesar. 

Actul de înfiinţare al cabinetelor  medicale este certificatul de înregistrare 
în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se ţine de autorităţile sanitare publice, 
respectiv Direcţiile sanitare judeţene sau Direcţia sanitară  a municipiului Bucureşti.  
Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin 
Ordin al ministrului sănătăţii. 

Cabinetul medical trebuie să  dispună de o dotare minimală, stabilită de 
către Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România, în raport cu 
specialitatea şi profilul de activitate declarat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Activitatea din cadrul cabinetelor medicale se realizează numai de către 
medicii şi alt personal medical acreditat. 

Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în 
cadrul cabinetului, răspund în mod individual, pentru prejudiciile aduse pacienţilor. 

Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea  serviciilor de 
sănătate se exercită de către Ministerul Sănătăţii şi unităţile sale subordonate, Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate şi Colegiul Medicilor din România . 

Cabinetul medical poate realiza venituri din:  serviciile medicale 
contractate cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  sau cu alte persoane fizice 
sau juridice, servicii medicale cu plată direct din partea beneficiarilor, donaţii şi 
sponsorizări. 

Din veniturile realizate cabinetul medical suportă cheltuielile afernte 
activităţii desfăşurate, inclusiv cele legate de achiziţionarea de aparatură medicală 
necesară pentru dotare. 

Veniturile realizate se impozitează conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract 
individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelelor 
minime prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

Cabinetele medicale se pot înfiinţa ăn cadrul actualelor cabinete 
medicale, policlinici sau alte spaţii puse la dispoziţie de căte autorităţile centrale sau 
locale, sau în spaţii  private, special amenajate şi autorizate legal cu această 
destinaţie. 

Bunurile mobile sau imobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi 
inchiriate, concesionate sau văndute medicilor în vederea înfiinţării de cabinete 
medicale. Condişiile de ănchiriere vănzare sau concesionare vor fi stabilite prin  
Hotărâre de Guvern. 

Cabinetele medicale înfiinţate în temeiul altor acte normative se vor  
adapta la prevederile prezentei iniţiative legislative în termen de un an de la data  
intrării în vigoare a legii. 

Membrii comisiei apreciază această iniţiativă  şi subliniază că, chiar dacă 
adoptarea  de către Parlament va avea loc în următoarea sesiune parlamentară, este 
absolut necesară dezbaterea acesteia sub forma proiectului de lege. 

 
 

Preşedinte, 
Deputat Dr. Ion Berciu 
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