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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
             Bucureşti, 09.12.2002 
                 Nr.23/230/2002 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2002 
privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism 
balnear şi de recuperare, trimis cu adresa nr.593 din 18 noiembrie 2002. 
  La întocmirea raportului comisia a avut în vedere: 
  - avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr 593/2002; 
  - avizul Comisiei pentru sănătate şi familie nr.28/694/2002; 
  - avizul Consiliului Legislativ nr.1271/2002; 
  - punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei  
                       nr.1557-1463/2002; 
  - punctul de vedere al Ministerului Turismului. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
        
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                                                                                         Bucureşti, 09.12.2002 
                                                                                                     Nr.23/230/2002 
 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii 
a fost sesizată în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare, trimis cu adresa 
nr.593 din 18 noiembrie 2002. 
  Cu avizul nr.1271 din 7 octombrie 2002, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu unele observaţii şi 
propuneri pe care iniţiatorul şi le-a însuşit. 
  Cu avizul nr.593 din 19 noiembrie 2002, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege 
în forma prezentată de iniţiator. 
  Comisia pentru sănătate şi familie, cu adresa nr.28/694 din 28 noiembrie 2002, a avizat favorabil cu amendamente 
proiectul de lege. 
  De asemenea, comisia a ţinut cont la întocmirea raportului de punctul de vedere transmis de Ministerul Sănătăţii şi 
Familiei şi punctul de vedere al Ministerului Turismului. 
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  Obiectul de reglementare al proiectului de lege supus aprobării îl constituie crearea unui cadru juridic care să permită 
motivarea investitorilor în vederea modernizării tuturor structurilor de primire turistică, inclusiv a bazelor de tratament, ca parte 
integrantă a societăţilor de turism balnear. 
 
  Iniţiatorul motivează apariţia acestei ordonanţe prin faptul că în România, legislaţia în vigoare nu permite societăţilor 
de turism balnear şă-şi angajeze personal medical şi nici să încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, ultimele 
reglementări în materie conducând la imposibilitatea realizării obiectului principal de activitate de către aceste societăţi. 
 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor membrii comisiei au examinat proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din 4 şi 5 decembrie 2002. 
 
  Amendamentele comisiei au avut în vedere corelarea cu prevederile O.G.nr.109/2000 privind staţiunile balneare, 
climaterice şi balneoclimaterice şi asistenţă medicală balneară şi de recuperare aprobată prin Legea nr.343/2000, cât şi cu 
prevederile O.G. nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr.629/2001. 
 
  La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, domnul secretar de stat Alin Burcea, domnul secretar general Penciu Anghel şi domnul consilier Nicu 
Rădulescu din partea Ministerului Turismului şi doamna deputat dr.Ana Florea din partea Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 
  La examinarea prevederilor asupra cărora s-au formulat amendamente, au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de 
vedere autorii amendamentelor, ceilalţi membri ai comisiei, precum şi reprezentanţi din partea Ministerului Turismului. 
 
  Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii la şedinţă au participat 22 de deputaţi. 
 
  După dezbateri s-a hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare, să 
fie supus spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor, cu amendamente admise, astfel cum rezultă din anexa nr.1 şi 
cu amendamente respinse, astfel cum rezultă din anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul raport. 
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Anexa 1 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr.152/2002 Amendamente propuse 
Autorul 

 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

LEGE   
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului privind organizarea şi 
funcţionarea societăţilor comerciale de 

turism balnear şi de recuperare 
 

Nemodificat  

2. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.152/2002 privind 
organizarea    şi    funcţionarea     societăţilor 
comerciale de turism balnear şi de 
recuperare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.826 din 15 noiembrie 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea 
şi   funcţionarea    societăţilor    comerciale   de 
turism balnear şi de recuperare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 
din 15 noiembrie 2002,cu următoarele 
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2002. 
 

modificări şi completări: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
0 1 2 3 
3. Titlul ordonanţei 

ORDONANŢĂ 
privind organizarea şi funcţionarea 

societăţilor comerciale de turism balnear şi de 
recuperare 

 

Nemodificat 
 
 

 

4. Art.1. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, societatea de turism balnear şi de 
recuperare este acea societate comercială 
constituită conform Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care 
prestează cumulat servicii de cazare, 
alimentaţie publică, tratament balnear şi de 
recuperare, folosind factori naturali de 
cură şi agenţi fizici terapeutici, denumită în 
continuare societate. 
 
 
 
(2) Societatea poate desfăşura şi alte activităţi 

Art.1. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, societatea de turism balnear este 
acea societate comercială constituită 
conform Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prestează 
cumulat servicii de cazare, alimentaţie 
publică, asigură asistenţă medicală 
balneară şi de recuperare autorizată în 
condiţiile legii, denumită în continuare 
societate. 
 
Raportorii 
 
(2) Societatea poate desfăşura şi alte 

Este definită această activitate 
la art.14 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.109/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a păstra obiectul de 
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0 1 2 3 
prevăzute în actul constitutiv. 
 
 
 
 
 
(3) Pentru prestarea serviciilor de tratament 
balnear şi de recuperare societatea poate să 
angajeze personal medical şi paramedical 
sau să încheie contracte de parteneriat cu 
următoarele structuri medicale: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Institutul Naţional de Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneoclimatologie 
Bucureşti; 
 
b) unităţi sanitare cu personalitate juridică din 
subordinea direcţiilor de sănătate publică, 
precum: spitale de recuperare, sanatorii 
balneare şi de recuperare, secţii de profil din 
spitale, centre medicale balneare şi de 
recuperare, ambulatorii de recuperare-
reabilitare din staţiunile balneoclimatice; 

activităţi, prevăzute în actul constitutiv, 
conexe cu activitatea de turism. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
(3) Pentru prestarea serviciilor de tratament 
balnear şi de recuperare, societatea poate să 
constituie propriile servicii medico-
sanitare, acreditate ca baze de tratament 
conform legii, cu personal medical şi 
paramedical propriu sau să încheie 
contracte de parteneriat cu următoarele 
structuri medicale: 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

activitate în domeniul 
turismului balnear. 
 
 
 
 
Pentru asigurarea unor 
compartimente de specialitate 
medicală în cadrul societăţii. 
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0 1 2 3 
 
c) cabinete medicale de specialitate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) unităţi sanitare de profil din subordinea 
altor ministere sau instituţii, autorizate şi 
acreditate conform legii. 
 

 
c) cabinete medicale de specialitate în 
condiţiile legii; 
 
Dep.Prof.dr.Mircea Ifrim - PRM 
Dep.Farm.Ion Burnei - PSD 
Dep.Dr.Ion Luchian - PNL 
Dep.Dan Ionescu - PSD 
Dep.Constanţa Popa - PRM 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 
Dep.Dr.Constantin Florentin Moraru - PSD 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
Nemodificat 
 
 
 

 
Precizare necesară. 

5. Art.2.- În vederea realizării obiectului de 
activitate societatea trebuie să deţină în 
proprietate sau în folosinţă structuri de 
primire turistice cu funcţiuni de cazare, de 
alimentaţie publică, tratament balnear şi de 
recuperare. 
 

Nemodificat  

6. Art.3. - Când societatea încheie direct 
contracte de prestări de servicii turistice şi de 
tratament balnear şi de recuperare cu 

Devine alin.(1) al art.3 nemodificat. 
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0 1 2 3 
beneficiari interni şi externi, inclusiv cu 
casele de asigurări de sănătate şi cu alte 
structuri de asigurări sociale legal constituite, 
din ţară şi din străinătate, aceasta trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
 
a) structura de primire turistică cu funcţiuni 
de tratament balnear şi de recuperare aflată în 
proprietatea sau, după caz, în folosinţa 
societăţii îndeplineşte criteriile de funcţionare 
stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
pentru ambulatoriul de specialitate; 
 
b) societatea are în mod obligatoriu un 
director medical, de profesie medic, care va 
coordona activitatea bazei de tratament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
b) societatea are în mod obligatoriu un 
director medical, de profesie medic, care va 
coordona activitatea bazei de tratament în 
conformitate cu prevederile legale. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
(2) Societăţile care îndeplinesc condiţiile 
de la alin.(1) sunt asimilate unităţilor 
sanitare. 
 
Raportorii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizare necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se asigura acelaşi 
regim contractual acestor 
societăţi şi în cazul în care ei 
optează pentru soluţia de a 
angaja personal medical şi 
paramedical. 
 

7. Art.4. - Acreditarea şi controlul bazelor de Art.4. - Autorizarea şi controlul bazelor de Pentru corelare cu Legea 
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0 1 2 3 
tratament din cadrul societăţilor comerciale 
de turism balnear şi de recuperare se 
realizează de către Ministerul Sănătăţii şi 
Familiei, în condiţiile legii. 
 

tratament balnear şi de recuperare din 
cadrul societăţilor se realizează de către 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în condiţiile 
legii. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

nr.343/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.109/2000 privind staţiunile 
balneare, climatice şi 
balneoclimatice. 
 

8. Art.5. - Articolul 15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.124/1998 privind organizarea 
şi funcţionarea cabinetelor medicale, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.568 din 1 august 2002, se 
completează cu alineatul (3) cu următorul 
cuprins: 
"(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se aplică 
societăţilor comerciale de turism balnear şi de 
recuperare." 
 

Nemodificat  

 
Anexa 2 

 
A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 

 
  În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr.152/2002 Amendamente propuse 
Autorul 

Motivaţia 
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0 1 2 3 
1. Titlul legii 

LEGE   
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului privind organizarea şi 
funcţionarea societăţilor comerciale de 

turism balnear şi de recuperare 

Titlul legii 
LEGE   

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului privind organizarea şi 

funcţionarea societăţilor comerciale de turism 
balnear  

 

Motivaţia susţinerii: 
Tratamentul balnear de 
recuperare este reglementat în 
Legea nr.343/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.109/2000 
privind staţiunile balneare,  
 

 
 
0 1 2 3 
  Dep.Prof.dr. Mircea Ifrim - PRM 

Dep.Farm. Ion Burnei - PSD 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
 

climaterice, balneoclimaterice 
şi asistenţă medicală balneară 
şi de recuperare. 
Motivaţia respingerii: 
În staţiunile balneare, în afara 
serviciilor de turism clasic o 
componentă de bază o 
constituie cea socială, 
respectiv de recuperare a 
capacităţii de muncă. 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
a promovat termenul de 
"tratament balnear şi de 
recuperare" în reglementările 
din acest domeniu, care poate 
fi realizat şi în unităţile de 
turism respective. 



 

 10 

0 1 2 3 
 
 

2. Titlul ordonanţei 
ORDONANŢĂ 

privind organizarea şi funcţionarea 
societăţilor comerciale de turism balnear şi de 

recuperare 
 
 
 

 

Titlul ordonanţei 
ORDONANŢĂ 

privind organizarea şi funcţionarea 
societăţilor comerciale de turism balnear 

 
Dep.Prof.dr. Mircea Ifrim - PRM 
Dep.Farm. Ion Burnei - PSD 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei 

Idem poz.1. 

3. Art.1. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, societatea de turism balnear şi de 
recuperare este acea societate comercială 
constituită conform Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care 
prestează cumulat servicii de cazare, 
alimentaţie publică, tratament balnear şi de 
recuperare, folosind factori naturali de 
cură şi agenţi fizici terapeutici, denumită în 
continuare societate. 
 
 
 
 
 
 
 

Art.1. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, societatea de turism balnear este 
acea societate comercială constituită 
conform Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prestează 
cumulat servicii de cazare, alimentaţie 
publică, denumită în continuare societate. 
 
 
 
Dep.Prof.dr.Mircea Ifrim - PRM 
Dep.Farm.Ion Burnei - PSD 
Dep.Dr.Ion Luchian - PNL 
Dep.Dan Ionescu - PSD 
Dep.Constanţa Popa - PRM 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 
Dep.Dr.Constantin Florentin Moraru - PSD 

Motivaţia susţinerii: 
Pentru a respecta prevederile 
art.14 din Legea nr.629/2001 
care prevede că unităţile 
medico sanitare cu 
personalitate juridică, care se 
înfiinţează potrivit Legii 
nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, trebuie să aibă 
obiect unic de activitate şi 
anume furnizarea de servicii 
medicale. În plus activitatea de 
asistenţă medicală balneară şi 
de recuperare este 
reglementată prin Legea 
nr.343/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.109/2000 privind staţiunile 
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(3) Pentru prestarea serviciilor de tratament 
balnear şi de recuperare societatea poate să 
angajeze personal medical şi paramedical 
sau să încheie contracte de parteneriat cu 
următoarele structuri medicale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Pentru prestarea serviciilor de tratament 
balnear şi de recuperare societatea încheie 
contracte de parteneriat cu următoarele 
unităţi medico-balneare: 
 
Dep.Prof.dr.Mircea Ifrim - PRM 
Dep.Farm.Ion Burnei - PSD 
Dep.Dr.Ion Luchian - PNL 
Dep.Dan Ionescu - PSD 
Dep.Constanţa Popa - PRM 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 
Dep.Dr.Constantin Florentin Moraru - PSD 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
 
 
 
 

balneare, climatice şi 
balneoclimatice şi asistenţă 
balneară şi de recuperare. 
Motivaţia respingerii: 
Prin formularea dată, se 
elimină din obiectul de 
activitate al societăţii de turism 
balnear una din componentele 
de bază (asistenţa medicală 
balneară şi de recuperare) 
 
 
Motivaţia susţinerii: 
Conform art.14 alin.(2) şi 
art.15 din Legea nr.343/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.109/2000 
privind staţiunile balneare, 
climatice şi balneo-climatice şi 
asistenţa medicală balneară şi 
de recuperare, personalul 
medical îşi desfăşoară 
activitatea numai în unităţi 
medico-sanitare. Totodată 
Legea nr.629/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.124/1998 
privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor 
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0 1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medicale precizează la art.1 
alin.(1) şi (3) că asistenţa de 
recuperare se face în cadrul 
cabinetului medical, de către 
medicul, care prin natura 
profesiei liberale, nu poate 
activa decât în cadrul 
cabinetului medical. 
Motivaţia respingerii: 
Prin formularea dată se elimină 
posibilitatea ca societatea de 
turism balnear să poată angaja 
direct personal medical şi 
paramedical de care are nevoie 
în bazele de tratament ce le 
deţin în proprietate. 
Măsura propusă este 
discriminatorie. 
 

4. Art.3. - Când societatea încheie direct 
contracte de prestări de servicii turistice şi de 
tratament balnear şi de recuperare cu 
beneficiari interni şi externi, inclusiv cu 
casele de asigurări de sănătate şi cu alte 
structuri de asigurări sociale legal 
constituite, din ţară şi din străinătate, 
aceasta trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
 

Art.3. - Când societatea prestează servicii 
turistice şi de tratament balnear şi de 
recuperare pentru beneficiarii interni şi 
externi, structura de primire turistică cu 
funcţiuni de tratament balnear şi de 
recuperare aflată în proprietatea sau, după 
caz, în folosinţa societăţii îndeplineşte 
criteriile de funcţionare stabilite de 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru 
ambulatoriu de specialitate. 

Motivaţia susţinerii: 
În conformitate cu Legea 
nr.145/1997 privind asigurările 
sociale de sănătate, casele de 
asigurări de sănătate nu pot 
încheia contracte de furnizare 
de servicii medicale decât cu 
unităţi sanitare recunoscute de 
lege. Societăţile de turism nu 
intră în această categorie. 
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a) structura de primire turistică cu 
funcţiuni de tratament balnear şi de 
recuperare aflată în proprietatea sau, după 
caz, în folosinţa societăţii îndeplineşte 
criteriile de funcţionare stabilite de 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru 
ambulatoriul de specialitate; 
 
b) societatea are în mod obligatoriu un 
director medical, de profesie medic, care 
va coordona activitatea bazei de tratament. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dep.Prof.dr.Mircea Ifrim - PRM 
Dep.Farm.Ion Burnei - PSD 
Dep.Dan Ionescu - PSD 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este necesară această 
precizare deoarece Legea 
nr.343/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.109/2000 privind staţiunile 
balneare, climatice şi 
balneoclimatice stabileşte cu 
claritate modul de desfăşurare 
a acestei activităţi. 
Motivaţia respingerii: 
Prin formularea dată se elimină 
posibilitatea ca societatea de 
turism balnear să poată încheia 
contracte directe cu 
beneficiarii din ţară şi 
străinătate ceea ce contravine 
cu drepturile oricărei societăţi 
comerciale cu persoanlitate 
juridică. 
 

5. Art.4. - Acreditarea şi controlul bazelor de 
tratament din cadrul societăţilor comerciale 
de turism balnear şi de recuperare se 
realizează de către Ministerul Sănătăţii şi 
Familiei, în condiţiile legii. 
 

Art.4. - Autorizarea, coordonarea şi 
controlul bazelor de tratament se realizează 
de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în 
condiţiile legii. 
 
Dep.Prof.dr.Mircea Ifrim - PRM 
Dep.Farm.Ion Burnei - PSD 
Dep.Dan Ionescu - PSD 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 

Motivaţia susţinerii: 
Pentru corelare cu Legea 
nr.343/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.109/2000 privind staţiunile 
balneare, climatice şi 
balneoclimatice. 
Motivaţia respingerii: 
Eliminarea cuvântului 
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"coordonare" se impune 
întrucât acest termen 
presupune un drept de 
administrare a unui activ aflat 
în proprietatea societăţii de 
turism balnear. 
 

6. Art.5. - Articolul 15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.568 din 1 august 
2002, se completează cu alineatul (3) cu 
următorul cuprins: 
"(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se aplică 
societăţilor comerciale de turism balnear şi 
de recuperare." 
 

Se propune eliminarea. 
 
Dep.Prof.dr.Mircea Ifrim - PRM 
Dep.Farm.Ion Burnei - PSD 
Dep.Dan Ionescu - PSD 
Dep.Dr.Ana Florea - Minorităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivaţia susţinerii: 
Textul iniţial face referire la 
art.14 din Legea nr.629/2001 
pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.124/1998 
privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor 
medicale (şi nu la art.15 aşa 
cum e prevăzut în art.5 din 
proiectul de lege), care prevede 
care sunt condiţiile de 
funcţionare a unei unităţi 
medico-sanitare cu 
persoanlitate juridică, 
constituite conform Legii 
nr.31/1990 şi care au ca obiect 
unic de activitate acordarea de 
servicii medicale. Se propune 
eliminarea art.5 din proiectul 
de lege pentru corelarea cu 
amendamentele propuse de 
comisie şi pentru respectarea 
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legislaţiei existentă în 
domeniu, care este în vigoare 
şi este funcţională. 
Motivaţia respingerii: 
Eliminarea acestui articol ar 
pune societăţile de turism 
balnear în situaţia 
imposibilităţii realizării 
obiectului de activitate, 
respectiv acordarea serviciilor 
de cazare, alimentaţie publică, 
asistenţă medicală şi de 
recuperare autorizată în 
condiţiile legii. 
Alineatele (1) şi (2) de la art.15 
din OG nr.124/1998 se referă 
la unităţi medico-sanitare cu 
persoanlitate juridică ceea ce 
nu este cazul societăţilor de 
turism balnear ce includ 
servicii de tratament balnear şi 
de recuperare ca parte 
componentă a societăţilor. 
 

 
 
 
 
                                         PREŞEDINTE,                                                                     SECRETAR, 
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                                           István Antal                                                                       Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
                        RAPORTORI: 
        Dep.Ioan Bivolaru - PSD  Dep.Aurelia Vasile - PSD 
        Dep.Istvan Antal - UDMR  Dep.Istvan Erdei - UDMR 
        Dep.Robert Raduly - UDMR  Dep.Dumitru Dragomir - PRM 
        Dep.Cristian Buzea - PRM  Dep.Ioan Miclea - PRM 
        Dep.Aurel Daraban - PSD  Dep.Dumitru Palade - PRM 
        Dep.Marin Anton - PNL  Dep.Oana Manolescu - Minorităţi 
        Dep.Valentin Calcan - PSD  Dep.Ion Rădoi - PSD 
Experţi, 
Viorela Gondoş 
Silvia Vlăsceanu 
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