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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 8, 9 şi 10.11.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

8.11.2005 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 9.11.2005 între orele 9,00 - 

15,00  şi în ziua de 10.11.2005 între orele 9,00 – 12,00  având 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

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate . 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din 

România . 

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

a procedat la dezbaterea, pe 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 Senat în şedinţa din 22 septembrie 2005. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

de Transplant, în sensul completării art.4 cu prevederi privind alocarea 

unui număr maxim de posturi ce urmează a fi finanţate de la bugetul de 

stat. Totodată, este necesară completarea art.4 cu sintagma „ în mod 

onorific” pentru a sublinia faptul că funcţia de şef al oficiilor regionale 

este o funcţie onorifică, din rândul Consiliului Ştiinţific fiind aleasă 

persoana cu cea mai mare experienţă clinică organizatorică şi ştiinţifică 

dovedită în domeniul transplantului. 

Având în vedere că, în conformitate cu lista de priorităţi a 

Consiliului Europei, este necesară asigurarea unui control riguros al 

calităţii organelor şi ţesuturilor pentru transplant, comisia a adoptat, în 

unanimitate, 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 un amendament care 

prevede mărirea numărului de posturi. 
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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). 

În urma dezbaterilor comisia a adoptat 6 articole cu o serie de 

amendamente care se referă la : 

- stabilirea preţului de vânzare a spaţiului medical conform 

Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului 

naţional şi stabilirea preţurilor maximale, astfel: pentru localităţile de 

grad 0 – 70 euro/m2 , pentru localităţile de grad 1 – 50 euro/m2 , pentru 

localităţile de grad 2 – 40 euro/m2 , pentru localităţile de grad 3 – 30 

euro/m2 , pentru localităţile de grad 4 – 20 euro/m2 , pentru localităţile de 

grad 5 – 15 euro/m2 . De asemenea s-a hotărât diminuarea preţului de 

vânzare a spaţiului medical cu 10 % dacă clădirea este mai veche de 30 

de ani şi cu 10 % dacă spaţiul este situat într-o localitate cu deficit de 

medici; 

- prelungirea termenului de încheiere a contractului de 

vânzare-cumpărare a spaţiului medical cu 45 de zile în cazul în care 

proprietarul spaţiului şi terenului aferent nu deţine întreaga documentaţie 

necesară vânzării; 

- folosirea spaţiilor medicale cumpărate numai pentru 

activităţi medicale şi/sau activităţi anexe actului medical: 

- schimbarea destinaţiei spaţiului numai cu acordul direcţiilor 

de sănătate publică, Colegiului Medicilor din România , consiliilor 

judeţene sau consiliilor locale şi al caselor de asigurări de sănătate. 
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Această prevedere este aplicată numai cabinetelor medicale care se află în 

relaţie contractuală cu casa judeţeană de asigurări de sănătate; 

- vânzarea, cu schimbarea destinaţiei a cabinetului medical în 

cazul în care acesta nu-şi mai poate îndeplini obiectul de activitate în 

limitele rentabilităţii. Vânzarea liberă se face numai dacă consiliile 

judeţene sau consiliile locale nu optează pentru a redeveni proprietar al 

spaţiului prin cumpărare la preţul iniţial, actualizat cu indicele mediu al 

inflaţiei la care se adaugă contravaloarea îmbunătăţirilor aduse şi pentru 

care există documente fiscale; 

- vânzarea spaţiilor medicale care funcţionează ca centre de 

diagnostic şi tratament, precum şi centre medicale cu personalitate 

juridică. 

Dezbaterile au relevat faptul că vânzarea spaţiilor medicale trebuie 

să se facă în aşa fel încât să stimuleze stabilirea medicilor în localităţile în 

care cumpără spaţiul medical şi totodată să faciliteze cumpărarea acestora 

de către medicii de familie care dispun de venituri mici. 

Dezbaterile vor continua la următoarea şedinţă de comisie. 

 

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. 

 

La lucrările comisiei a absentat motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian     

( Grup Parlamentar al PNL ) . 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  


