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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 3. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna dep.Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

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

 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2008 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 (PL-x 659/2008). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 

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 

(Pl-x 296/2008). 

3. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de 

cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical (Pl-x 299/2008). 

4. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum 

şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical (Pl-x 

516//2008). 

5. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum 

şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical (Pl-x 

518/2008). 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 68/2008 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 (PL-x 659/2008). 

Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, a arătat că, prin 

prezentul proiect de lege, se realizează 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, în situaţia în care, consiliile judeţene sau locale, aprobă prin 

hotărâre lista spaţiilor ce urmează a fi vândute. Domnia sa subliniază că, 
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medicul care cumpără spaţiul medical trebuie obligat să-i păstreze destinaţia 

iniţială. 

Domnul dep.dr.Horia Cristian arată că dacă medicul este obligat să 

compere spaţiul la preţul pieţei, acesta nu poate fi obligat să-i păstreze 

destinaţia de spaţiu medical. Totodată, domina sa a menţionat că preţul 

creează în acelaşi timp un paradox şi o discriminare. Consiliile locale 

trebuiesc obligate prin lege să-şi asume oficial întreaga responsabilitate 

privind vânzarea sau nu a spaţiilor medicale. Trebuie prevăzut prin lege  ca 

şi spaţiile care adăpostesc cabinete medicale din cadrul monumentelor 

istorice să poată fi vândute. Domina sa a atras atenţia aspra situaţiei existente 

în judeţul Timiş în care 20% dintre cabinetele medicale nu vor mai putea să 

funcţioneze din lipsa investiţiilor pentru asigurarea condiţiilor igienico-

sanitare prevăzute în autorizaţia de funcţionare. 

Doamna dep.dr.Lucreţia Roşca menţionează că, Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 68/2008, îşi produce efectele. În aceste condiţii o parte din 

spaţiile medicale existente au fost deja vândute. Deşi legea permite, 

majoritatea consiliilor locale nu doresc vânzarea terenurilor aferente spaţiilor 

mediale, deoarece acestea au o valoare ridicată de piaţă. Stabilirea preţului 

de vânzare prin lege este neconstituţională. Deoarece colegiile medicale au 

reprezentanţi în comisiile de vânzare, aceştia trebuiesc invitaţi la discuţii. În 

cele mai multe dintre cazurile privind vânzarea cabinetelor medicale, s-au 

creat litigii între medici şi consiliile locale. La Galaţi, mulţi medici au avut 

câştig de cauză în instanţă. 

Doamna dep.dr.Cristina Dobre arată că în multe dintre situaţii, 

vânzarea s-a făcut pe baza unor chitanţe de mână şi nu au fost emise actele 

de proprietate. Nu poate fi impus proprietarului un preţ de vânzare a 

spaţiului medical şi a terenului aferent.  
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Doamna dep.Graţiela Gavrilescu arată că legea este benefică pentru 

pacienţi şi medicii de medicină generală. Domnia sa a propus să se prevadă 

în lege ce se întâmplă cu excedentul din terenul aferent cabinetului medical, 

deoarece multe dintre aceste terenuri depăşesc suprafaţa utilă. De asemenea, 

domnia sa propune ca banii obţinuţi prin vânzarea acestor spaţii să se 

reinvestească în înzestrarea spitalelor. 

Domnul dr.Călin Potor arată că, pentru a nu îndrepta o nedreptate 

printr-o alta, este necesar să se creeze un cadru mai larg în funcţie de 

intenţiile consiliului local. 

Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, a propus şi 

comisia a fost de acord, în unanimitate, ca dezbaterile asupra acestui proiect 

de lege să fie amânate până la primirea amendamentelor din partea 

Ministerului Sănătăţii Publice şi deputaţilor. 

Referitor la punctele 2 - 5 din ordinea de zi, doamna dep.Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei, arată că aceste 4 iniţiative legislative preiau 

reglementări din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 care a fost 

declarată neconstituţională iar problematica este acoperită integral de către 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 şi propune respingerea 

acestora. 

Comisia a aprobat în unanimitate, respingerea acestor propuneri 

legislative. 

 

În afara ordinii de zi aprobate, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

exprimat indignarea cu privire la neglijenţa dovedită de unele cadre 

medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care a dus la decesul 

unui pacient. 
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De asemenea, la solicitarea unor reprezentanţi ai Asociaţiei 

Producătorilor Internaţionali de Medicamente din România, Comisia pentru 

sănătate şi familie a aprobat ca aceştia să-şi exprime protestul cu privire la 

proiectul de ordin de ministrului sănătăţii publice prin care se propune 

„îngheţarea” preţului la medicamentele din import. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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