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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi , fiind absent 

motivat 1 deputat. 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.prof.dr.Liviu Cocora, 

vicepreşedinte , Colegiul Medicilor din România şi doamna Andreea 

Szakacs, consilier, Direcţia Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Sănătăţii  . 

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

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant ( PLX 423/2005) . 

2. Continuarea  dezbaterilor , în fond,  asupra proiectului de 

Lege 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 

336/2005). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

Administrator
Original



 2

 

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

a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 

pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant ( PLX 423/2005) 

adoptat de către Senat în şedinţa din data de 22 septembrie 2005. 

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

cadrul legal al activităţii de transplant în România, reprezentat de Legea 

nr.2/1998 privind prelevarea şi transplantul de organe şi ţesuturi umane şi 

Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane, prelevarea de 

organe şi ţesuturi în vederea transplantului, a fost completat la sfârşitul 

anului 2004 prin apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.588/2004 publicată în Monitorul Oficial al 

României , Partea I, nr.791 din 27 august 2004. 

Prin ordinul ministrului sănătăţii nr.183/2005 au fost aprobate 

regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama precum şi 

componenţa Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant. 

În forma actuală însă, Legea nr.588/2004 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

de Transplant nu conţine referiri la numărul de posturi alocat acestei 

instituţii. În aceste condiţii, apar două probleme majore: 

a) estimarea bugetului este greu de realizat; 

b) deşi structura organizatorică este aprobată, nu există temei 

legal pentru angajarea personalului aferent Agenţiei Naţionale de 

Transplant. 

Este necesar completarea alin.(4) cu sintagma „ în mod onorific” 

pentru a sublinia faptul că funcţia de şef al oficiilor regionale este o 

funcţie onorifică, din rândul membrilor Consiliului Ştiinţific fiind aleasă 
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persoana cu cea mai mare experienţă clinică, organizatorică şi ştiinţifică 

dovedită în domeniul transplantului. 

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

acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Sănătăţii, doamna Andreea 

Szakacs. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma adoptată de 

către Senat, precizează doamna Andreea Szakacs. Domnia sa solicită în 

numele Ministerului Sănătăţii mărirea numărului de posturi prevăzut în 

proiectul de lege de la 20 la 50 de posturi, având în vedere faptul că 

Agenţia Naţională de Transplant se va extinde şi va cuprinde , în 

organigramă, câte un reprezentant pentru fiecare judeţ. 

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor  spre dezbatere 

şi adoptare proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

de Transplant ( PLX 423/2005) cu amendamentul prezentat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 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 

336/2005). 

Discuţiile se reiau de la art.7. 

Textele a) , b), d) şi f) ale alin.(1) au fost aprobate în forma din 

ordonanţă. 
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În conformitate cu textul propus de către Senat lit.c) se abrogă. 

La lit.e) Senatul a propus abrogarea, variantă susţinută şi de către 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . 

La lit.e) se prevede vânzarea prin negociere directă, arată 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin. Domnia sa propune ca textul lit.e) să rămână în 

discuţie. 

Textul alin.(2) al art.7 a fost aprobat în forma din ordonanţă. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune şi comisia aprobă, în 

unanimitate, ca alin.(3) al art.7 să se abroge. 

Referindu-se la textul art.8 dl.dep.Movilă Petre reaminteşte celor 

prezenţi că, în şedinţa anterioară, s-a aprobat un amendament potrivit 

căruia Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor  

stabileasc preţul de vânzare al spaţiilor medicale, diferenţiat pe categorii 

de localităţi conform ierarhizării din Legea nr.351/2001. Pentru 

municipiul Bucureşti s-a stabilit un preţ de referinţă de 50 euro/m2 

mergându-se descrescător până la 20 euro/m2 pentru satele reşedinţă de 

comună ( rangul V). 

Principalul scop al ordonanţei, subliniază dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, 

este acela de a încerca stabilizarea medicilor în localităţile în care îşi 

desfăşoară activitatea. Dacă legea nu va intra în vigoare, în cel mai scurt 

timp, efectele se vor disipa deoarece ordonanţa îşi produce deja efectele. 

O parte dintre medicii de familie au optat deja pentru varianta 

concesiunii. Domnia sa se pronunţă pentru fixarea, prin lege, a unui preţ 

maxim pe fiecare categorie de localităţi. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin se angajează să se adreseze Ministerului 

Sănătăţii , iar dl.dep.Movilă Petre să susţină la Ministerul Administraţiei 

şi Internelor, pentru emiterea la timp a ordinului comun. În opinia 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin, detalierea preţurilor la vânzare  nu este necesară 
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deoarece va duce la dezbateri sterile şi la apariţia unor interpretări 

nefericite. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu este de acord ca medicii să 

beneficieze de facilităţi, dar numai prin impunerea obligaţiei autorităţilor 

locale de a vinde iar a medicilor de a cumpăra aceste spaţii. Domnia sa se 

pronunţă pentru un preţ maximal. 

Medicii trebuie să opteze liber  între cumpărare şi concesiune, 

subliniază dl.dep.dr.Boeriu Valeriu . 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că aplicarea legii va genera o 

opoziţie puternică din partea primarilor marilor oraşe care nu vor dori să 

vândă spaţiile medicale. Dacă preţul se va stabili prin ordin comun, 

aplicarea legii se va amâna , conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune o reformulare a textului art.8 

prin care se stabilesc preţuri maximale pentru fiecare categorie de 

localităţi. Preţurile vor fi ajustate, prin diminuare cu câte 10 %,  dacă 

clădirea este mai veche de 30 de ani, dacă în ultimii 2 ani cel care a 

deţinut spaţiul a făcut investiţii şi dacă acel spaţiu este situat într-o 

localitate cu deficit de medici. 

Dl.dep.Movilă Petre este de acord cu acest amendament. În opinia 

domniei sale nu este normal să se scadă preţul , cu 10 % pentru investiţii, 

deoarece medicul urmează să fie atât proprietarul cât şi beneficiarul 

acestor investiţii. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu menţionează că ordonanţa este în vigoare 

şi îşi produce efectele şi, în consecinţă, este bine să nu se intervină pe 

texte. După un an efectele se pot evalua iar consiliile locale pot reaşeza 

preţurile de vânzare. Orice modificare a ordonanţei va complica legislaţia 

existentă. Membrii comisiei pot fi stimulaţi cu 4 % din sumele rezultate 

din vânzarea spaţiilor. Cu actualele tarife de concesiune, care sunt foarte 

mici, medicii nu vor fi stimulaţi să cumpere aceste spaţii. 
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Dl.dep.Movilă Petre propune sistarea discuţiilor şi supunerea  la 

vot a celor patru variante: ordonanţă, text Senat, amendamentul 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi amendamentul dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . 

Textul art.8 din ordonanţă a fost respins cu 9 voturi împotrivă şi 1 

vot pentru. 

Textul art.8 propus de Senat a fost respins, de asemenea, cu 9 

voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi-a retras amendamentul. 

Cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere comisia a aprobat amendamentul 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu , în următoarea reformulare: 

„Art.8. – (1) Preţul de vânzare al spaţiilor medicale se stabileşte 

diferenţiat, pe categorii de localităţi, conform Legii nr.351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea IV – 

Reţeaua de localităţi stabilindu-se preţuri maximale, după cum urmează: 

a) pentru localităţile de grad 0, municipiul Bucureşti,  70 

euro/m2 ; 

b) pentru localităţile de rangul I,  50 euro/m2 ; 

c) pentru localităţile de rangul II,  40 euro/m2 ; 

d) pentru localităţile de rangul III,  30 euro/m2 ; 

e) pentru localităţile de rangul IV, 20 euro/m2 ; 

f) pentru localităţile de rangul V, 15 euro/m2 . 

(2) Preţurile stabilite conform prevederilor alin.(1) sunt diminuate 

de către comisie, cu câte 10 %, dacă: 

a) clădirea este mai veche de 30 de ani; 

b) spaţiul este situat într-o localitate cu deficit de medici.” 

Dl.prof.dr.Liviu Cocora se declară mulţumit de acest amendament 

deoarece este în măsură să soluţioneze toate situaţiile apărute în teren, 

într-un mod uniform. 

Articolul 9 este aprobat în forma din ordonanţă. 
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Referindu-se la textul art.10, dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu 

propune următorul amendament: 

„ Art.10. - Contractul de vânzare-cumpărare a spaţiului medical se 

încheie în momentul în care proprietarul deţine actele de  intabulare ale 

clădirii şi ale terenului şi nu se depăşeşte termenul de 15 zile de la data 

realizării intabulării, de către proprietari.” 

Domnia sa motivează amendamentul prin faptul că, din dorinţa de 

a semna cât mai repede contractul de vânzare-cumpărare, dosarul privind 

spaţiul este adesea incomplet. 

Dl.prof.dr.Liviu Cocora precizează că, nu poţi fi proprietar dacă 

imobilul şi terenul nu este intabulat, iar dacă nu eşti proprietar nu poţi 

vinde. 

Această problemă este legată de faptul că în multe cazuri  primăria 

nu va dori să facă intabularea, arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin. Termenul de 

60 de zile propus de domnia sa pentru întocmirea documentaţiei necesare, 

este suficient. În caz contrar trebuie să se aplice sancţiuni. 

Contestaţia prevăzută la alin.(1) se referă la procedura de vânzare , 

arată dl.dep.Movilă Petre . Ordonanţa ar trebui să prevadă un termen până 

la care administraţia locală să finalizeze documentaţia privitoare la spaţiu. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin se declară pentru textul alin.(1) din din 

ordonanţă deoarece acesta cuprinde şi termenul prevăzut pentru 

contestaţii. Domnia sa propune un nou text, ca alin.(2) , cu următorul 

cuprins: 

„(2) Termenul prevăzut la alin.(1) se prelungeşte până la maxim 60 

de zile în cazul în care proprietarul spaţiului şi terenului aferent nu deţine 

întreaga documentaţie necesară vânzării.” 

La acest amendament se asociază, în calitate de coiniţiator, şi 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu . 

Amendamentul propus este aprobat în unanimitate. 
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În continuare, alin.(1) al art.11 este aprobat în forma înaintată de 

către Senat. 

La alin.(2) al aceluiaşi articol dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune 

următorul amendament: 

„(2) Spaţiile medicale cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe 

de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător 

pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale din 

momentul achiziţionării şi activităţilor conexe actului medical.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin precizează că textul alin.(2) trebuie să facă 

referire, cu precădere, la cabinetele medicilor de familie din mediul rural. 

În situaţia în care medicul părăseşte localitatea aceste spaţii nu trebuie 

pierdute. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu consideră că textul alin.(2) propus 

de către Senat este bun. Lucrurile trebuiesc privite în evoluţie. Peste 

câţiva ani , medicina de familie va deveni o activitate mai atractivă iar 

medicul va vinde cabinetul împreună cu praxis-ul. Atunci când se apropie 

de vârsta de pensionare medicul se gândeşte la asigurarea unui venit sigur 

şi a urmaşilor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune o nouă formulare a alin.(2), după 

cum urmează: 

„ (2) La cererea noului proprietar destinaţia spaţiului poate fi 

schimbată numai cu acordul conform al direcţiilor de sănătate publică, 

Colegiului Medicilor din România ,consiliilor judeţene sau consiliilor 

locale şi al caselor de asigurări de sănătate ( în cazul în care cabinetul se 

află în relaţie contractuală cu casa judeţeană de asigurări de sănătate ).” 

În susţinerea acestui amendament, dl.dep.dr.Paveliu Sorin enunţă 

următoarea situaţie ipotetică. Într-o comună, un medic de familie are 500 

de asiguraţi pe listă. Între timp, în comună soseşte  un nou medic de 

familie care „rupe” lista de pacienţi. Primul medic se află în 
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imposibilitatea de a mai funcţiona şi doreşte să se retragă. Ce va face cu 

spaţiul medical ? 

Dl.prof.dr.Liviu Cocora intervine şi menţionează că, în Germania, 

praxis-urile medicale se vând printr-o bancă specializată. Dacă piaţa 

medicală o cere situaţia se poate schimba. Schimbarea destinaţiei 

spaţiului nu trebuie lăsată la latitudinea vânzătorului. Propunerea 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin este bună, apreciază domnia sa . 

Legile nu se fac peste 100 de ani, subliniază dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu . Acum situaţia cere să se păstreze destinaţia medicală a 

acestor spaţii. Domnia sa se pronunţă împotriva amendamentului 

prezentat de către dl.dep.dr.Paveliu Sorin. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan este de acord cu amendamentul propus. În 

anunţul de vânzare al praxis-ului poate apare , în clar, vânzarea unui 

cabinet medical stomatologic, cabinet de ginecologie, etc. 

Problema vizează, în principal, medicul de familie, arată 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . Domnia sa propune ca, la finalul textului 

alin.(2), să se adauge „(...) Cabinetul medicului de familie poate dezvolta 

activităţi conexe medicale cu păstrarea specificului de bază al medicinii 

de familie.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune o nouă formulare a alin.(2) după 

cum urmează: 

„(2) Spaţiile medicale cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe 

de urgenţă, în care funcţionează cabinete de medicina de familie, nu pot fi 

înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi. În 

cazul celorlalte spaţii medicale, închirierea sau înstrăinarea se pot face cu 

obligativitatea desfăşurării unei activităţi medicale sau activităţi conexe 

actului medical.” 

În aceste spaţii, arată dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  s-a stabilit că 

se desfăşoară numai activitate medicală, indiferent de cine o va face. 
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Propunerea dl.dep.dr.Paveliu Sorin prezintă un alt mecanism. Domnia sa 

propune ca închirierea să se elimine din text. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune să se stabilească un termen de 6 

luni, 1 an, etc. , pentru închiriere. 

Statul este interesat să soluţioneze problema adresabilităţii 

medicale în mediul rural, precizează dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . După 

împlinirea vârstei de pensionare medicul va avea posibilitatea să 

închirieze acest spaţiu. 

În opinia dl.dep.dr.Paveliu Sorin principalul obiectiv este acela de a 

scăpa de contractul de comodat sau contractul de concesiune prin care 

medicul care pierde contractul cu casa de asigurări de sănătate rămâne 

fără spaţiu. Domnia sa propune ca alin.(1), (2) şi (3) ale art.11 să rămână 

în forma Senatului. În continuare, domnia sa propune să se introducă 

următoarele noi texte: 

„(4) La cererea noului proprietar destinaţia spaţiului poate fi 

schimbată numai cu acordul conform al direcţiilor de sănătate publică, 

Colegiului Medicilor din România ,consiliilor judeţene sau consiliilor 

locale şi al caselor de asigurări de sănătate ( în cazul în care cabinetul se 

află în relaţie contractuală cu casa judeţeană de asigurări de sănătate ). 

(5) Spaţiul dobândit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă 

poate fi înstrăinat cu schimbarea destinaţiei  numai dacă consiliul 

judeţean sau consiliul local, după caz, nu a optat în scris pentru a redeveni 

proprietarul 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. 

(6) În cazul cabinetelor medicale cumpărate de la instituţiile 

menţionate la art.2 alin.(5) schimbarea destinaţiei spaţiului se va necesita 

suplimentar şi acordul instituţiei de la care s-a făcut cumpărarea. 
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(7) Contractele încheiate cu încălcarea alin.(2) şi (3) sunt lovite de 

nulitate absolută, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin.(4). Aceasta se 

constată de instanţa competentă, la solicitarea oricărei persoane fizice sau 

juridice interesate.” 

S-a propus ca alin.(5) din textul Senatului să se elimine. 

Legea stabileşte principii, care trebuiesc respectate, subliniază 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu . Aceste prevederi deschid o poartă spre 

încălcarea legii. Domnia sa se pronunţă împotriva acestui amendament. 

Doamna Andreea Szakacs solicită cuvântul şi reaminteşte că, în tot 

cuprinsul legii, se menţionează ideea vânzării spaţiilor cu destinaţie 

medicală şi nu a excepţiilor. Ministerul Sănătăţii susţine varianta adoptată 

de către Senat. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune să se prevadă că, în situaţia 

excepţionale, precum decesul medicului sau pierderea activităţii, există 

posibilitatea ca spaţiul să poată fi înstrăinat, iar consiliul local să fie 

obligat să returneze banii cuveniţi pentru investiţii. 

 

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

privind activitatea comisiei. 

De asemenea, 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 
  


