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La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, 2 deputaţi fiind absenţi 

motivat . 

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

comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor 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) . 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

( PLx 420/2007). 
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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 continuarea dezbaterilor 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. 

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

legislativă are ca obiect de activitate modificarea unor dispoziţii din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 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, respectiv a art.1 alin.(1) şi art.4 alin.(1) din această ordonanţă 

de urgenţă. 

În opinia domniei sale, prin propunerea legislativă se urmăreşte pe de o 

parte ca unităţile medicale care au început să funcţioneze ulterior intrării în 

vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 să beneficieze de 

prevederile acesteia, iar pe de altă parte o prelungire a termenului în care 

consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, trebuie să aprobe prin 

hotărâre lista spaţiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea 
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privată a statului şi care se află în administrarea lor, urmând să fie vândute 

potrivit dispoziţiilor acestui act normativ. 

Dl.dep.Movilă Petru , iniţiator al propunerii legislative, arată că a primit 

informaţii din teritoriu care relevă faptul că , 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. 

Ori, 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 după care 

urmează  procedura de acreditare cu comisiile paritare ( casa de asigurări de 

sănătate, Colegiul Medicilor din România ). 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că propunerea legislativă propune la art.1 

alin.(1) înlocuirea sintagmei „ la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă” cu sintagma „ la data intrării în vigoare a legii de 

aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005”. 

La art.4 alin.(1) se propune înlocuirea sintagmei „ a legii de aprobare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă” cu sintagma „ a prezentei legi.”. 

Aceasta înseamnă că se doreşte o extindere a termenului limită de 

vânzare a spaţiilor medicale. 

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

propunere legislativă deserveşte un grup de persoane. Domnia sa nu este de 

acord cu prevederile propunerii legislative şi consideră că aceste spaţii 

medicale nu trebuie înstrăinate ; „spaţiile medicale nevândute să rămână tot 

ale sănătăţii şi să se vândă atunci când sunt cumpărători.” 

În continuare  arată că , în urma discuţiei cu dl.dep.Movilă Petru , 

acesta a fost de acord că propunerea legislativă trebuie amendată. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu este de acord cu afirmaţiile antevorbitorului 

său în sensul că,  spaţiile medicale trebuie să rămână în cadrul sistemului de 

sănătate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  afirmă că nu este de acord cu 

propunerea legislativă în forma iniţială întrucât „întotdeauna vor apărea şi 

alţii care vor cumpăra spaţii medicale şi nu este bine.” 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că, în prezent, o serie de primari nu 

vor să scoată la vânzare spaţiile medicale. Ori, conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2005 consiliile locale sau judeţene sunt 

obligate, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 

nr.236/2006, să aprobe prin hotărâre lista spaţiilor ce urmează să fie vândute. 

Este vorba despre spaţiile din proprietatea privată a autorităţii locale ori din 
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proprietatea privată a statului şi care se află în administrarea consiliilor 

judeţene sau locale. 

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

precizeze în propunere că aceste consilii ( locale şi judeţene) sunt obligate să 

scoată la vânzare spaţiile medicale. De asemenea propune să se stabilească 

sancţiuni pentru acele consilii care nu respectă legea. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  face aceiaşi propunere, în sensul 

obligativităţii primarilor de a vinde spaţiile medicale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune două soluţii şi anume: 

- obligativitatea , prin efectul legii, a consiliilor locale sau judeţene de a 

vinde spaţiile medicale aflate în administrarea lor şi în caz de nerespectare a 

legii cei responsabili să fie sancţionaţi; 

- obligativitatea trecerii acestor spaţii medicale din proprietatea publică 

în proprietatea privată a statului. 

Domnia sa propune să se solicite un punct de vedere juridic de la 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că trebuie 

introdusă, în lege, o prevedere care să cuprindă obligativitatea respectării 

prezentei legi de către primari sau preşedintele consiliului local sau judeţean. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că, în mediul rural, s-au vândut    

15 % dintre cabinetele medicale , ceea ce înseamnă foarte puţin. 

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

dezbaterilor rezultă următoarele concluzii: 

- 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; 
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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 prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă prin similitudine cu cele din administraţia locală; 

- se impune introducerea unei prevederi privind obligativitatea 

consiliilor locale şi judeţene de a scoate la vânzare spaţiile medicale aflate în 

proprietatea privată a statului şi în administrarea autorităţilor locale. 

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

subliniază faptul că legea trebuie să protejeze spaţiile medicale existente şi 

care sunt limitate ca număr, în sensul instituirii obligaţiei exprese de a-şi 

apăra destinaţia iniţială. 

Astfel, domnia sa propune reformularea textului art.11 alin.(2) din 

Legea nr.236/2006, după cum urmează: 

 „(2) Spaţiile medicale cumpărate, precum şi cele rămase nevândute, 

în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu pot fi folosite decât pentru 

activităţi medicale şi/sau pentru activităţi conexe actului medical.” 

Acelaşi punct de vedere este exprimat şi de către dl.dep.dr.Nechita 

Aurel şi dl.dep.dr.Diaconescu Renică  . 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi precizează că, pentru a 

asigura continuitatea actului medical, este necesară eliminarea din lege a 

tuturor prevederilor privind posibilităţile de schimbare a destinaţiei spaţiului 

medical. 
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Domnia sa propune, în consecinţă, abrogarea dispoziţiilor alin.(4) al 

art.11, precum şi reformularea alin.(5) al aceluiaşi articol, după cum 

urmează: 

„(5) Spaţiul dobândit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă 

poate fi înstrăinat numai dacă consiliul judeţean sau consiliul local, după 

caz, nu a optat în scris pentru a redeveni proprietarul spaţiului. În cazul în 

care consiliul judeţean sau consiliul local optează pentru redobândirea 

spaţiului, vânzarea se face la preţul iniţial, actualizat cu indicele mediu al 

inflaţiei la care se adaugă contravaloarea îmbunătăţirilor aduse spaţiului, 

pentru care există documente fiscale.” 

Aceiaşi opinie este susţinută şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  şi dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru . 

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  sesizează că, prin adoptarea 

amendamentelor prezentate, este necesară recorelarea trimiterilor care fac 

obiectul alin.(6) al art.11. 

De asemenea, domnia sa arată că toate modificările propuse şi 

adoptate vizează cuprinsul art.11 şi titlul legii trebuie modificat în 

consecinţă. 

„Lege pentru modificarea art.11 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 activităţi conexe actului 

medical”. 

Comisia a aprobat, în unanimitate , acest amendament. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor dezbaterea şi 
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adoptarea 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) cu amendamentele care vor face obiectul 

raportului. 

 

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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului ( PLx 420/2007). 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea 

unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului , prin 

care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) a 

dobândit personalitate juridică, a modificat semnificativ raportul dintre 

atribuţiile conferite autorităţii prin acest act normativ şi personalul angajat, 

în defavoarea acestuia din urmă. 

Înfiinţarea departamentelor operative necesare unei bune funcţionări a 

unei autorităţi publice şi care urmează să vină în deplină concordanţă cu 

noul statut de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică , dobândit de Autoritate, nu poate fi realizată, în 

prezent, întrucât instituţia noastră nu beneficiază de personal specializat 

pentru ocuparea acestor funcţii şi nici de posturi vacante pentru organizarea 

de concursuri care să acopere acest deficit. 
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Odată cu acordarea personalităţii juridice Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, urmează a i se transmite un număr de aproximativ 

1000 de procese al căror obiect de litigiu îl constituie aplicarea legii 

nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 

bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 

dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 

republicată, şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora 

sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 

Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 

România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, 

şi ale căror proceduri prevăzute de lege au fost efectuate până în prezent de 

către Direcţia juridică din cadrul Cancelariei Primului Ministru. 

Concluzionând, putem spune că nesuplimentarea numărului de posturi 

pentru Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va crea un 

blocaj instituţional ce va afecta în mod grav derularea întregii activităţi a 

instituţiei, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

Asupra proiectului de lege nu au fost formulate observaţii şi 

amendamente. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului ( PLx 420/2007), în forma înaintată de către Guvern. 

 

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

curente privind activitatea comisiei . 
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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. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


