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S I N T E Z A 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 30 septembrie 1998 între orele 9,00-13,30, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Discuţii generale asupra Ordonanţei Guvernului 
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale. 

În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor medicale, Ministerul Sănătăţii împreună cu Colegiul 
Medicilor din România au ca sarcină elaborarea, în 30 de zile de 
la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial, a 
normelor privind formele de exercitare a profesiei, prevăzute la 
art.1, alin.(3) ale aceleiaşi legi. 

Comisia a apreciat că definirea cabinetului medical, 
care face obiectul art.1, alin.(1), este corectă şi în acelaşi timp 
avantajoasă. Încadrarea cabinetului medical în categoria 
unităţilor fără personalitate juridică aduce o serie de avantaje, 
cum ar fi înscrierea gratuită şi un impozit de 35% pe venit. 
Deasemenea, contabilitatea este sub forma unei evidenţe simple, 
nu se plăteşte impozit pe dividente, iar amortizarea în limita a 
50% din venitul net se face în ritm rapid. Cabinetele medicale 
fără personalitate juridică dispun de toate drepturile conferite 
cabinetelor medicale cu personalitate juridică înfiinţate prin 
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Legea nr.31/1990, în plus beneficiază de toate drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii. 

Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi se 
păstrează şi se completează de către direcţiile de muncă şi 
protecţie socială în conformitate cu prevederile Legii nr.83/1995 
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în 
muncă. În cuprinsul aceleiaşi legi se prevede că, la solicitarea 
unor angajatori, care au posibilitatea păstrării şi completării 
carnetelor de muncă ale salariaţilor, direcţiile de muncă şi 
protecţie socială pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate 
de aceştia. În aceste condiţii domnul dep.dr.Ion Berciu a propus 
ca aceste carnete de muncă să fie păstrate şi completate la 
Colegiul Medicilor din România. 

Referitor la cuprinsul art.13, alin.(2) din Legea 
nr.124/1998, privind modalităţile de intrare în posesie asupra 
bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea privată a 
statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate în 
prezent pentru activităţi medicale, s-au înregistrat mai multe 
puncte de vedere. 

Un alt punct de vedere a fost acela că închirierea 
trebuie să fie pioritară deoarece medicii nu dispun încă de 
fondurile băneşti necesare cumpărării acestor bunuri. 

Condiţiile de vânzare sau de concesionare a acestor 
bunuri, aşa cum prevede la art.13, alin.(3), se vor stabili prin 
hotărâre de Guvern. 

 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Dep.dr.Ion Berciu 


