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SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din perioada 26 – 29 ianuarie  2009 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 26 ianuarie 2009 între orele 12,00-16,00, în ziua de 27 

ianuarie 2009 între orele 9,00-14,00, în ziua de 28 ianuarie 2009 între 

orele 9,00 – 14,00 şi în ziua de 29 ianuarie 2009 între orele 9,00 – 

12,00,  având 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). 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost deschise de 

către doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, supunând 

la vot ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

 

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

familie a procedat la examinarea 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 
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a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical (PL-

x 659/2008) adoptat de către Senat în condiţiile art. 75 alin. (2) teza 

III-a din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are drept obiect reglementarea vânzării 

spaţiilor proprietate privată a statului , cu destinaţie de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 

actului medical. Vânzarea cabinetelor medicale se va face către 

medici, dentişti, biologi şi alte categorii de personal medical, la un 

preţ care va fi stabilit prin negociere directă între cumpărător şi o 

comisie specială, pe baza unei evaluări. Raportul de evaluare va fi 

realizat de către un evaluator independent, selectat prin licitaţie 

publică, iar acesta va stabili valoarea cabinetului medical la preţul de 

piaţă, pe baza indicatorilor specifici. Preţul va putea fi plătit integral 

la încheierea contractului sau în rate eşalonate pe maximum 15 ani, cu 

termen de graţie pe un an, şi cu un avans de 15% din preţul de 

vânzare. 

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 a 

fost reglementată anterior prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

236/2006. 
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Totodată, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 871 din 9 

octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 701 din data de 17 

octombrie 2007, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2005 şi alte Legii nr. 236/2006 au fost declarate necostituţionale. 

În urma discuţiilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să amâne dezbaterile asupra  

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) până la primirea 

amendamentelor Ministerului Sănătăţii Publice. De asemenea, până la 

reluarea discuţiilor, membrii comisiei vor depune o serie de 

amendamente care vizează îmbunătăţirea proiectului de lege. 

 

Comisia a constatat că iniţiativele prezente la punctele 2, 3, 4 şi 

5 din ordinea de zi respectiv propunerea 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), 

propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de 

cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 
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conexe actului medical (Pl-x 299/2008), 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) 

şi propunerea 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) au obiect comun de reglementare, 

respectiv 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. 

În urma dezbaterilor  care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a constatat că cele 4 iniţiative legislative cuprind prevederi 

similare cu cele care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2005 care a fost declarată necostituţională, prin Decizia Curţii 

Constituţionale nr. 871/2007. Ca urmare, Guvernul a emis Ordonanţa 

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. 

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

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

celor 4 iniţiative legislative mai sus menţionate. 
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În afara ordinii de zi, 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. 

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 al ministrului sănătăţii publice prin 

care se propune „îngheţarea” preţului la medicamentele din import. 

La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost prezenţi 

16 deputaţi:  

dna.dep. Rodica Nassar ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  

dl.dep.jurist Ibram Iuseim (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale),  

dl.dep.dr. Călin Potor ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu ( Grup Parlamentar al PD-L),  

dna.dep.ing. Graţiela Leocadia Gavrilescu(Grup Parlamentar al PNL),   

dl.dep.dr. Stelian Ghiţă Eftemie ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru (Grup Parlamentar al PD-L),  
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dl.dep.ing. Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.ec. Dumitru Pardău ( Grup Parlamentar al PD-L) 

dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) 

dna.dep.medic Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  

dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ) 

dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L),  

  fiind absenţi motivat dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup Parlamentar 

al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ) şi dl.dep.ing. Derzsi Ákos( Grup 

Parlamentar al UDMR ). 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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