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al şedinţelor  de  comisie din zilele  de  25, 26, 27 şi 28.10.2005 

 

 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi , fiind absent 

motivat 1 deputat. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- doamna Doina Dascălu, secretar de stat, Ministerul 

Finanţelor Publice ; 

- dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii ; 

- dl.dr.Vasile Cepoi, director general Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate ; 

- doamna Cristina Bărbuţă, director general, Direcţia buget şi 

credite externe, Ministerul Sănătăţii ; 

- doamna Ana Radu, director general, Ministerul Finanţelor 

Publice ; 

- dl.Petrică Grama, director Ministerul Finanţelor Publice . 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse, prin rotaţie, de către 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedinte al comisiei şi dl.dep.Movilă 

Petre , vicepreşedinte al comisiei. 

 

Administrator
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Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
 

1. 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). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor nucleare ( PLX 477/2005). 

3. Legea Bugetului de Stat pe anul 2006 – Secţiunea pentru 

sănătate. 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

a procedat la 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). 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune următoarea desfăşurare a 

discuţiilor: o dezbatere generală pentru a stabili principiile pe care trebuie 

să le respecte proiectul de lege, depunerea de amendamente şi dezbateri 

pe articole. 
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Dl.dep.Movilă Petre intervine şi reaminteşte că, în urma 

dezbaterilor care au avut loc în şedinţa din 19 octombrie 2005 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), Comisia pentru sănătate şi familie a constatat 

disfuncţionalităţi majore ceea ce impune modificarea de fond a unor 

texte, precum şi completarea dispoziţiilor existente. 

În consecinţă, comisia a hotărât să solicite Ministerului Sănătăţii să 

acţioneze în consecinţă, pentru limitarea efectelor ordonanţei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se abordeze mai întâi problema 

costului cabinetului medical, a procedurii de plată, a restricţiilor la 

vânzare, după care să se treacă la dezbaterea celorlalte texte. 

Referindu-se la art.1 alin.(1), dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că au 

fost omise din textul ordonanţei centrele de diagnostic şi tratament, 

precum şi centrele medicale. Până la momentul dezbaterii prezenta 

ordonanţă şi-a produs efectele şi o serie de spaţii medicale au fost deja 

vândute. 

Domnia sa propune să se elimine sintagma „ la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă” după care, la final, să se adauge 

sintagma „ precum şi spaţiile medicale organizate ca centre de diagnostic 

şi tratament sau centre medicale cu personalitate juridică în conformitate 

cu prevederile Legii nr.629/2001, cu completările ulterioare.” 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune să se solicite Ministerului 

Sănătăţii , în acest sens, un punct de vedere privind vânzarea acestor 

spaţii, precum şi a cabinetelor din ambulatoriile externe ale spitalelor. 

Votul asupra textului astfel modificat al alin.(1) al art.1 a fost 

amânat până la clarificarea situaţiei juridice a acestor spaţii. 
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Asupra alin.(2) al art.1 nu au fost făcute observaţii. 

La alin.(3) al art.1 dl.dep.dr.Luchian Ion propune următorul 

amendament: 

„(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin spaţii medicale 

se înţelege spaţiile în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi cota 

parte egală cu numărul titularilor din spaţiul comun.” 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan nu este de acord cu acest amendament şi 

precizează că, în Legea locuinţei se prevede, cu claritate, modul de calcul 

al cotei indivize corespunzătoare spaţiului comun. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine şi arată că există unele semnale 

că spaţiile care adăpostesc laboratoarele medicale nu sunt considerate nici 

spaţii medicale, nici spaţii în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical. Domnia sa solicită să se acorde posibilitatea medicilor de 

laborator să cumpere, cu prioritate, aceste spaţii. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu informează pe cei prezenţi că a 

întreprins la Ministerul Sănătăţii unele demersuri astfel încât 

laboratoarele de tehnică dentară şi cabinetele de balneologie să fie 

recunoscute ca spaţii în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical. 

Pentru a soluţiona această situaţie dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan 

propune să se introducă un nou text prin care să se precizeze că „spaţiile 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical sunt asimilate 

spaţiilor medicale”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu şi dl.dep.Movilă Petre propun ca 

alin.(3) să se reformuleze astfel: 

„(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin spaţiul medical 

se înţelege spaţiul în care se desfăşoară efectiv activitate medicală sau 

activitate medicală conexă , precum şi cota indiviză corespunzătoare din 

spaţiul comun.” 
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Amendament este aprobat în unanimitate. 

Dl.dep.Kerekes Karoly , sosit între timp la comisie, solicită să-şi 

prezinte amendamentele, motivând necesitatea prezenţei sale la lucrările 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Comisia aprobă această solicitare. 

Dl.dep.Kerekes Karoly propune eliminarea art.5 deoarece aceste 

prevederi încalcă principiul autonomiei locale, principiu formulat expres 

în art.120 alin.(1) din Constituţia României, cât şi dispoziţiile Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001. În opinia domniei sale prefecţii 

nu au dreptul să se implice în procesul vânzării. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi subliniază că respectarea legii este 

obligatorie pe întregul teritoriu al ţării. Prefectul este reprezentantul 

Guvernului în teritoriu şi are obligaţia de a veghea la respectarea legilor. 

Numai astfel , fiecare localitate, poate beneficia de serviciile unui medic 

nelăsându-se decizia vânzării spaţiului la dispoziţia exclusivă a 

primarului. 

În mod democratic, decizia vânzării nu aparţine primarului ci 

consiliului local sau judeţean, arată dl.dep.Kerekes Karoly. Vânzarea 

cabinetelor medicale nu trebuie să fie obligatorie. 

Legea trebuie să prevadă obligativitatea vânzării acestor spaţii, 

intervine dl.dep.dr.Luchian Ion . În lipsa acestei obligativităţi, primarii 

sau consiliile locale nu vor dori să înstrăineze unele spaţii sau le vor 

vinde mult prea scump. În cadrul actualelor prevederi prefectul nu 

intervine în procesul de vânzare ci numai îl supraveghează. Domnia sa se 

pronunţă împotriva eliminării art.5. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi arată că principala problemă o 

constituie situaţia în care consiliul local vinde iar medicul părăseşte 

localitatea sau schimbă destinaţia cabinetului. O altă problemă o 

constituie stabilirea unui preţ de vânzare minimal. Art.5 stabileşte 
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termene care nu sunt prevăzute în Legea nr.215/2001. Instituţia 

prefectului reprezintă o primă instanţă de apel. Domnia sa se pronunţă 

împotriva amendamentului. 

Scopul legii îl constituie stabilizarea medicilor prin cumpărarea 

cabinetelor medicale, precizează dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu . În 

calitatea sa de proprietar al cabinetului medical, medicul îşi va schimba 

conduita. Toate spaţiile medicale trebuie scoase la vânzare. Domnia sa se 

pronunţă împotriva amendamentului. 

Prefectul îşi va impune decizia în dauna hotărârii consiliului local 

şi va cere completarea listei, precizează dl..dep.Kerekes Karoly.  

În cazul constatării unor ilegalităţi prefectul trebuie să intervină, 

apreciază dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . Dacă spaţiile nu vor fi scoase la 

vânzare medicii vor părăsi localitatea. Domnia sa se pronunţă împotriva 

amendamentului. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan menţionează că, la Repedea, primarul a 

construit 2 cabinete medicale şi 2 apartamente pentru medici. Ce se va 

întâmpla cu aceste apartamente în cazul vânzării cabinetelor ? Domnia sa 

se pronunţă pentru acest amendament. 

Dacă vom lăsa aplicarea legii la latitudinea consiliilor locale vor 

apare situaţii conflictuale, menţionează dl.dep.Movilă Petre . Prefectul, ca 

reprezentant al Guvernului, are rolul de a preciza dacă consiliul local are 

dreptul sau nu să pună în vânzare unele spaţii. Primarul are obligaţia de a 

pune în aplicare hotărârile consiliului local. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune eliminarea ultimei teze din 

alin.(1) al art.5, conform căreia „prefectul va cere completarea sau 

modificarea listei....” motivând că este o prevedere ilegală. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că, prin eliminarea acestei 

prevederi vânzarea va fi amânată cu cel puţin o lună. Domnia sa se 

pronunţă împotriva amendamentului. 
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Dl.dep.Kerekes Karoly arată că, dacă amendamentul 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan va fi aprobat, domnia sa  renunţă la eliminarea 

integrală a art.5. 

Cu 8 voturi împotrivă şi 3 voturi pentru, amendamentul  

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este respins. 

Comisia a respins, cu 10 voturi împotrivă şi 1 pentru, 

amendamentul dl.dep.Kerekes Karoly. 

La art.11 dl.dep.Kerekes Karoly propune introducerea unui nou 

text ca alin.(4) care prevede că schimbarea destinaţiei medicale a 

spaţiului atrage după sine nulitatea absolută a actului de înstrăinare. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Dl.dep.Kerekes Karoly renunţă la amendamentul asupra art.25 

alin.(2). 

După art.25 dl.dep.Kerekes Karoly propune introducerea unui nou 

text ca art.251 cu următorul cuprins: 

„Art.251. – Înstrăinarea prin vânzare a spaţiilor şi terenurilor 

dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, poate fi făcută 

numai cu avizul conform autorităţilor locale.” 

Amendamentul propus rămâne în discuţie. 

Discuţiile se reiau de la art.1 alin.(4). 

Referindu-se la alin.(4) al art.1 dl.dep.dr.Luchian Ion propune 

eliminarea. Domnia sa consideră că neaplicarea prevederilor alin.(1) 

privitor la spaţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, 

reprezintă o discriminare. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin precizează că medicii din reţelele sanitare 

paralele sunt funcţionari publici şi, în consecinţă, nu pot desfăşura o 

activitate privată. 

SRI, Poliţia sau Ministerul Apărării Naţionale nu vor permite spaţii 

private în incinta acestor instituţii, menţionează dl.dep.dr.Grigore 
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Crăciunescu . Nici ministerele respective nu pot fi de acord cu 

privatizarea spaţiilor pe care le deţin. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune să se introducă menţiunea „ cu 

acordul ministerelor de resort”. 

Amendamentul este respins şi textul alin.(4) rămâne în forma din 

ordonanţă. 

Asupra alin.(1) şi (2) ale art.2 nu au fost formulate amendamente şi 

au fost aprobate în forma din ordonanţă. 

Deoarece la alin.(3) dl.dep.dr.Câmpanu Liviu şi-a retras 

amendamentul textul a fost aprobat în forma din ordonanţă. 

Asupra alin.(1) al art.3 nu au fost făcute observaţii fiind aprobat în 

forma Senatului. 

Referindu-se la alin.(2) al art.3 dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu 

reaminteşte că, după expirarea contractului de comodat sau concesiune, 

primăria va scoate spaţiul medical la vânzare. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan apreciază că vânzarea cabinetelor medicale, 

în mediul rural, nu va fi benefică. Medicii nu vor mai fi stimulaţi să se 

stabilească în mediul rural. 

În opinia dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consiliile locale din mediul 

rural nu vor dispune de bani pentru a construi cabinete medicale. Domnia 

sa îşi retrage amendamentul depus la alin.(2). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin a depus la alin.(3) următorul amendament: 

„(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) aflate în ultimii 3 ani de 

activitate înainte de vârsta legală de pensionare pot opta pentru 

continuarea activităţii în spaţiul în care au organizat cabinetul medical, 

până la data pensionării, fără ase depăşi însă vârsta legală de pensionare. 

Opţiunea de continuare a activităţii se comunică în scris la sediul 

vânzătorului în termen de 45 de zile de la publicarea listelor aprobate 
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potrivit art.4. După eliberare, aceste spaţii vor fi scoase la licitaţie publică 

în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.” 

Domnia sa îşi retrage acest amendament solicitând ca, ultima teză, 

să rămână în discuţie. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan se prounţă pentru varianta Senatului. 

Comisia a aprobat textul alin.(3) în varianta propusă de către Senat. 

Dl.dep.Movilă Petre , dl.dep.dr.Paveliu Sorin , dl.dep.Miroşeanu 

Liviu şi dl.dep.Bardan Ştefan au propus un amendament care vizează 

introducerea unui nou alineat, ca alin.(21) cu următorul cuprins: 

„(21) Spaţiile medicale care se află în sediile consiliilor locale şi 

judeţene, regiilor şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, 

şcolilor şi altor instituţii publice pot fi vândute decât cu acordul expres al 

proprietarului.” 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus înlocuirea sintagmei „decât” cu 

„numai”. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

La alin.(3) al art.3 dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi dl.dep.dr.Nechita 

Aurel şi-au retras amendamentul. 

Alin.(3) a fost aprobat în forma propusă de către Senat. 

La art.4 dl.dep.dr.Luchian Ion a depus următorul amendament: 

„Art.4. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene sau consiliile locale, 

după caz, sunt obligate sub sancţiunea legii să aprobe prin hotărâre lista 

spaţiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a 

statului şi care se află în administrarea lor, care urmează să fie vândute 

potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste spaţii scoase 

la vânzare vor fi libere de orice sarcini la data vânzării. Listele astfel 

aprobate vor fi afişate la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe 

site-ul instituţiei, după caz. „ 
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În opinia dl.dep.dr.Paveliu Sorin amendamentul nu reprezintă o 

îmbunătăţire a reglementării. Domnia sa se pronunţă împotriva acestui 

amendament. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion îşi retrage amendamentul. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan constată că, publicarea pe site-ul fiecărui 

consiliu local nu este operabilă, în condiţiile în care numeroase localităţi 

nu dispun de calculatoare şi reţea Internet. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Paveliu Sorin, 

dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Nechita Aurel. 

În aceste condiţii, alin.(1) al art.4 va avea următorul cuprins: 

„Art.4. – (1)  În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene sau consiliile locale, 

după caz, aprobă prin hotărâre lista spaţiilor din proprietatea privată a 

acestora ori din proprietatea privată a statului şi care se află în 

administrarea lor, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate vor fi afişate la 

sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul instituţiei, după 

caz.Listele astfel aprobate vor fi afişate în mod obligatoriu la sediul 

consiliului local sau judeţean şi publicate pe site-ul consiliului judeţean.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.Movilă Petre propun să se 

introducă un nou text ca alin.(2) al art.4 cu următorul cuprins: 

„(2) Instituţiile proprietare ale spaţiilor au obligaţia de a comunica 

actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că 

spaţiul respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Referindu-se la textul art.5 alin.(1) dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan revine 

cu propunerea de eliminare a ultimei teze. 

Cu 6 voturi împotrivă şi 5 pentru amendamentul este respins. 



 11

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază textul din ordonanţă ca 

fiind bun deoarece acoperă 2 variante. Atunci când se constată că spaţiul 

nu a fost scos la vânzare prefectul va cere completarea sau modificarea 

listei sau când se refuză solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa 

instanţei de contencios administrativ. 

Asupra alin.(2) al art.5 nu au fost făcute observaţii. 

Textul art.5 a fost aprobat în forma din ordonanţă. 

Asupra alin.(1) al art.6 nu au fost formulate amendamente. 

La lit.a) a alin.(2) dl.dep.Movilă Petre a propus ca unul dintre cei 2 

reprezentanţi ai consiliului local sau judeţean să fie secretarul consiliului 

local sau judeţean. 

Cu 6 voturi împotrivă, 3 abţineri şi 1 vot pentru amendamentul a 

fost respins. 

Asupra lit.b) a alin.(2) nu au fost făcute observaţii. 

La lit.c) dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu a propus următoarea 

reformulare: 

„c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România ;” 

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate. 

Asupra lit.d) nu au fost făcute observaţii. 

De asemenea, asupra alin.(3) şi (4) nu au fost făcute observaţii. 

La alin.(5) dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.Movilă Petre propun ca 

sintagma „secretariatul comisiei” să se înlocuiască, pentru claritate, cu 

sintagma „secretariatul tehnic al comisiei”. 

Amendamentul este aprobat în unanimitate. 

Alin.(6) a fost aprobat în forma prezentată de către Senat. 

Referindu-se la textul alin.(7) dl.dep.dr.Câmpanu Liviu se pronunţă 

pentru forma din ordonanţă. De asemenea dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu 

se pronunţă pentru textul din ordonanţă deoarece trebuie respectat 

principiul conform căruia munca suplimentară trebuie să se plătească. 
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Dl.dep.Movilă Petre , dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.Bardan 

Ştefan au propus următorul amendament: 

„(7)  Activitatea desfăşurată de membrii comisiei este atribuţie de 

serviciu cu caracter temporar până la epuizarea tuturor pe care le impune 

aplicare prezentei ordonanţe.” 

În opinia dl.dep.dr.Paveliu Sorin activitatea comisiei se desfăşoară 

în cadrul programului de lucru zilnic şi deci nu trebuie compensată în 

bani. 

Aceeaşi opinie o împărtăşeşte şi dl.dep.Movilă Petre . 

Cu 7 voturi pentru şi 4 împotrivă amendamentul este adoptat. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu îşi motivează votul împotriva 

amendamentului precizând că ordonanţa de urgenţă îşi produce efectele 

iar membrii vor pleca din comisii. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru propune abrogarea art.6 deoarece 

comisia reprezintă „ o sursă de hoţie”. Domnia sa propune să se 

înlocuiască comisia cu decizia consiliului local sau judeţean. 

Cu 6 voturi împotrivă, 4 abţineri şi 1 vot pentru amendamentul a 

fost respins. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se examineze textele din 

ordonanţă privind vânzarea spaţiilor medicale, respectiv art.8. domnia sa 

propune următorul amendament: 

„Art.8. - Preţul de vânzare al cabinetului medical este de 50 

euro/m2 pentru spaţiile utile şi de 10 euro/m2 pentru anexe care nu pot fi 

folosite direct pentru activitatea medicală, în aceste sume fiind incluse şi 

suprafaţa de teren aferentă cota indiviză aferentă spaţiului vândut.” 

La calculul preţului de vânzare domnia sa a avut în vedere o 

suprafaţă utilă de 70 mp la care în prezent se plăteşte o chirie de 1 

milion/lună. Preţul de 50 euro/mp rezultă din împărţirea chiriei pe 10 ani, 
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respectiv 120 milioane lei la 70 mp. Domnia sa doreşte să se condiţioneze 

ca, atunci când medicul pleacă şi vinde spaţiul să-l vândă la acelaşi preţ. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu se pronunţă pentru formularea 

Senatului deoarece preţul de inventar este cel mai mic. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin a discutat de veniturile unui medic care nu 

a făcut nici o investiţie în cabinet , arată dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . Astfel 

de abordare nu este corectă. În unele cazuri, valoarea de inventar a 

clădirilor este un preţ artificial atunci când aceste spaţii sunt grevate de 

sarcini. Domnia sa doreşte condiţii de vânzare pentru alinierea la Uniunea 

Europeană . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru propune următorul amendament: 

„Art.8. – Preţul de vânzare al cabinetului medical este de minimum 

5 euro/m2 în zone defavorizate, 10 euro/m2 în mediul rural, 20 euro/m2 în 

mediul urban, 30 euro/m2 în municipii, 40 euro/m2 în centrele universitare 

şi 50 euro/m2 în municipiul Bucureşti. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu se pronunţă, în esenţă, împotriva legii. În 

judeţul Constanţa s-au reparat 23 de unităţi sanitare în mediul rural în 

care s-au investit peste 24 miliarde lei. În aceste condiţii nu se poate 

vinde cu numai 5, 10 sau 50 euro/m2 . Legea nr.215/2001 a fost o lege 

necesară. Cabinetele medicale nu se pot compara cu spaţiile comerciale. 

Ordonanţa va distruge patrimoniul medical. Membrii comisiilor de 

vânzare a cabinetelor nu sunt plătiţi şi le vor părăsi. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu intervine şi precizează că nu este 

corect ca medicii care nu au investit în cabinete să fie favorizaţi plătind o 

sumă mult prea mică faţă de valoarea investiţiilor. Este necesar să se 

actualizeze valoarea de inventar cu valoarea investiţiilor. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan este de acord cu dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu şi îşi aminteşte că, atunci când s-a privatizat nu a fost ajutat. 
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Fiecare cabinet medical are un preţ, precizează dl.dep.dr.Luchian 

Ion.Tocmai de aceea există o comisie de evaluare care cântăreşte fiecare 

parametru. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că cea mai corectă variantă este 

valoarea tehnico-economică. Investiţiile din cabinet s-au făcut pe o bază 

legală şi acordul proprietarului, urmând a se deduce din chirie sau preţul 

de vânzare. Problema este că nu se poate merge pe varianta unui preţ fix. 

Tocmai de aceea secretarii consiliilor locale trebuie responsabilizaţi, 

conchide domnia sa . 

Dacă se menţin aceste clauze, arată dl.dep.dr.Boeriu Valeriu 

trebuie aleasă varianta unor preţuri maximale în funcţie de vechimea 

clădirii. Aproximativ 90 % dintre medicii de familie dispun de venituri 

mici şi de aceea, trebuie să se identifice o formulă rentabilă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin opiniază ca spaţiul să aibă o valoare mică 

dar inclusă în praxis. Atunci când se vinde cabinetul să se vândă şi praxis-

ul . În situaţia în care nu se poate schimba destinaţia , cabinetul urmează 

să fie vândut înapoi la primărie la preţul la care a fost achiziţionat. 

Domnia sa propune ca , până la următoarea şedinţă , să se reflecteze 

asupra modului în care se poate împiedica schimbarea destinaţiei , asupra 

preţului de vânzare , precum şi a modului de revânzare. 

Dezbaterile vor fi reluate într-o viitoare şedinţă a comisiei. 

 

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

procedat la examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a 

activităţilor nucleare ( PLX 477/2005).  

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan prezentul proiect de lege 

are drept obiect o nouă amendare şi completare a Legii nr.111/1996. 

Unele din aceste modificări sunt generate de procesul de armonizare cu 
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legislaţia Uniunii Europene . Astfel, în cadrul proiectului Phare 

RO.01.10.01 „Consolidarea regimului de reglementare în domeniul 

securităţii nucleare” prin care s-a făcut revizuirea cadrului naţional de 

reglementare, consultantul a semnalat încălcarea principiului liberei 

circulaţii a mărfurilor prin obligativitatea acordării de autorizaţie de 

import, respectiv de export, pentru instalaţiile radiologice. Ca rezultat, s-a 

propus introducerea unui articol suplimentar care să reglementeze 

importul, exportul şi tranzitul înspre şi dinspre statele Uniunii Europene, 

prevederile urmând să intre în vigoare la momentul aderării. 

La Capitolul „Dispoziţii finale şi tranzitorii” s-a introdus o 

prevedere suplimentară care stipulează că, la momentul aderării la 

Uniunea Europeană, activitatea de control al garanţiilor nucleare se va 

realiza conform prevederilor Tratatului Euratom. 

Completarea Legii nr.111/1996 a fost necesară şi pentru 

reglementarea unor situaţii generate de trecerea la economia de piaţă. 

Astfel, în legislaţia actuală nu există prevederi privind asigurarea 

controlului materialelor nucleare şi radioactive sau al combustibilului 

nuclear în cazul în care operatorul economic deţinător este în stare de 

faliment, ceea ce a impus introducerea unei prevederi suplimentare în 

propunerea de act normativ. 

S-a abrogat art.421 cu privire la Ministerul Administraţiei şi 

Internelor având în vedere că prevederile respective sunt reglementate de 

Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor şi de Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 

S-au introdus unele completări privind regimul de autorizare pentru 

a se ţine cont de riscurile asociate activităţilor nucleare. Astfel, au fost 

introduse  trei nivele de exigenţă în cazul eliberării de autorizaţii şi 
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anume: autorizare, înregistrare şi notificare. De asemenea se face 

distincţie între calitatea de proprietar, utilizator sau de operator al unei 

instalaţii nucleare, în cazul eliberării autorizaţiilor. 

La articolul 40 s-au adus modificări la alin.(1), (3), (5) şi (6) în 

vederea corelării prevederilor prezentei legi cu prevederile Legii 

nr.481/2004 privind protecţia civilă. 

În urma dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a 

activităţilor nucleare ( PLX 477/2005). 

 

La punctul 3 al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului au procedat la dezbaterile generale asupra proiectului Legii 

Bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate. 

Şedinţa comisiei este condusă de dl.dep.Movilă Petre care 

subliniază că scopul prezentei întruniri este de a audia punctul de vedere 

al Ministerului Sănătăţii, Ministerului  Finanţelor Publice şi Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate asupra Bugetului de stat pe anul 2006, 

secţiunea pentru sănătate. Domnia sa acordă cuvântul reprezentantului 

Ministerului Sănătăţii,  doamna director general Cristina Bărbuţă. 

Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru anul 2005 a fost de 1.797.470 

mii lei RON şi a fost rectificat negativ cu 170.265 mii lei RON. Alocaţiile 

bugetare pentru Ministerul Sănătăţii în anul 2006 vor înregistra o creştere 

de 4,9 % respectiv 336.000 mii lei RON. Fondurile externe 

nerambursabile se vor derula pe 5 programe PHARE. Sumele alocate din 

venituri proprii vor creşte cu 5 %. 

Bugetul Ministerului Sănătăţii este construit pe 4 programe, 

respectiv: 
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- programul comunitar de sănătate publică; 

- programul pentru boli netransmisibile; 

- programul pentru protecţia mamei şi copilului; 

- programul de administraţie în sănătate. 

Creşterea de 5 % în anul 2006 ar crea posibilitatea de finanţare a 

subprogramelor la nivelul acţiunilor din anul 2005. 

În cifre absolute creşterea este de 62.320 mii lei RON datorată 

faptului că, în anul 2005, suma de 2.278 miliarde lei RON, prevăzută 

pentru derularea programului de compensare a medicamentelor pentru 

pensionari  cu 90 %, a fost transferată la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 

Referindu-se la obiectivele Ministerului Sănătăţii pe anul 2006, 

domnia sa a enumerat următoarele: 

- procurarea de aparatură medicală de înaltă performanţă          

( radiologie şi anestezie), 46.960 mii lei RON; 

- amenajarea spaţiilor pentru aparatura medicală procurată în 

anul 2005; 

- îmbunătăţirea accesului persoanelor, care deţin calitatea de 

luptători în revoluţia din decembrie 1989, la serviciile de recuperare 

medicală; 

- derularea programului de dezvoltare a asistenţei medicale 

comunitare, care este un program nou şi pentru care se întocmesc studii 

de evaluare; necesarul este de 5.000 asistenţi comunitari; 

- intervenţia Ministerului Sănătăţii în programele naţionale de 

sănătate; pentru compensarea neajunsurilor în programul de diabet s-au 

alocat 400 mii lei RON pentru medicamentele antidiabetice; 

- continuarea programului de investiţii; din 1990 – 1995 vor fi 

finanţate 21 de obiective care se vor finaliza în anul 2006; 
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- continuarea programului pentru lucrări de consolidare a 

clădirilor. 

Majoritatea acţiunilor din anul 2006 vor fi finanţate la nivelul 

anului 2005. 

În continuare, dl.dep.Movilă Petre acordă cuvântul 

reprezentantului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dl.dr.Vasile 

Cepoi, director general. 

Problema principală o reprezintă achitarea datoriilor apreciază 

dl.dr.Vasile Cepoi. În cazul neachitării datoriilor, asupra sumelor se vor 

aplica dobânzi şi penalităţi. Tocmai de aceea, în bugetul pe anul 2006 ar 

fi trebuit să se prevadă achitarea acestor datorii. 

În anul 2006 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a propus 

venituri în sumă de 11.000.000 mii lei RON pe categorii de furnizori, 

ceea ce reprezintă o creştere de 14,5 % faţă de anul 2005. 

Cheltuielile pe anul 2006 se ridică la 10.000.000 mii lei RON, 

estimându-se o creştere de 15 % a cheltuielilor pentru medicamente, a 

nevoilor de servicii medicale şi acoperirea datoriilor pe anul 2005. 

Ulterior Ministerul Finanţelor Publice a limitat veniturile şi 

cheltuielile la suma de 9.000.000 mii lei RON, sumă care nu acoperă nici 

plata datoriilor şi nici inflaţia prognozată de 5 %. Datoriile acumulate se 

ridică la 840.000 mii lei RON. 

În continuare, dl.dep.Movilă Petre acordă cuvântul doamnei Doina 

Dascălu, secretar de stat , Ministerul Finanţelor Publice. 

Pentru anul 2005 bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

a fost suplimentat rezultând un deficit de 40.000 mii lei RON. Şi în anul 

2006, bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost prevăzut cu 

un mic deficit. 
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În luna noiembrie se va proceda la o nouă rectificare prin care se 

vor suplimenta veniturile şi cheltuielile Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru a se intra, în anul 2006, fără datoriile din ultimii ani. 

În anul 2006 se va înregistra un excedent de 95.000 mii lei RON. 

Cele două componente ale sănătăţii Ministerul Sănătăţii şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate sunt astfel rezolvate într-o manieră 

mai optimistă. 

Problema principală din sistem o reprezintă numeroasele excepţii 

de la plata contribuţiilor la asigurările de sănătate şi numărul mic de 

asiguraţi. În acest sens se impune o modificare legislativă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin menţionează că şi în anul 2005 ne 

confruntăm cu o criză a datoriilor la medicamente. Domnia sa doreşte să 

cunoască dacă la 1 ianuarie 2006 se va porni cu datoriile la medicamente 

din anul 2004 şi care este cuantumul acestor datorii. Ce demersuri s-au 

întreprins pentru creşterea bazei de colectare a contribuţiilor la asigurările 

de sănătate. De asemenea, domnia sa doreşte să cunoască dacă pachetul 

de legi privind reforma în sănătate se regăseşte în bugetul pe anul 2006. 

Doamna Doina Dacălu precizează că suma datoriilor începând cu 

anul 2004 este de 8.000 miliarde lei. Prin rectificarea bugetului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate prevăzută a se opera în luna 

noiembrie, se urmăreşte stingerea datoriilor din anul 2003. 

Pachetul legislativ s-a întocmit pe legislaţia existentă. În primul 

trimestru al anului 2006 bugetul se va majora cu sumele necesare. 

Doamna Cristina Bărbuţă arată, în continuare, că pachetul 

legislativ propus are ca obiect suplimentarea sumelor alocate pentru 

Ministerul Sănătăţii şi Fondul  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate . Actele normative propuse vor aduce venituri suplimentare la 

bugetul pentru sănătate. 
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Dl.senator Ion Vasile subliniază faptul că bugetele de care trebuie 

să beneficieze anumite categorii de persoane sunt în gestiunea altor 

ministere. Bugetul Ministerului Sănătăţii înregistrează o creştere de 5 % 

care se reflectă printr-o reportare din anul precedent. Domnia sa doreşte 

să cunoască de ce sumele privind creditele externe sunt mai mici şi care 

este suma care s-a alocat pentru revoluţionarii din decembrie 1989. De 

asemenea, domnia sa doreşte să cunoască care este situaţia asistenţilor 

comunitari. 

Personal, domnia sa nu este mulţumit de buget, mai ales că 

datoriile acumulate în perioada 2003 – 2005 înregistrează 11.000 miliarde 

lei ROL. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate funcţionează ca o 

instituţie independentă iar Ministerul Finanţelor Publice se ocupă de 

partea de buget a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ca parte a 

bugetului consolidat. Veniturile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

pot creşte printr-o colectare mai bună sau alte mijloace administrative 

asupra contribuabililor arată doamna Doina Dascălu. Se încearcă o 

redistribuire a creditelor în unele zone de suferinţă a bugetului, în special 

din fondurile provenite din privatizare cât şi de la fondul de şomaj. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu doreşte să cunoască care este suma 

estimată a fi colectată şi cum se pot include agricultorii în rândul 

persoanelor cotizante la fondul de asigurări de sănătate. De asemenea, 

domnia sa doreşte să afle care au fost criteriile privind finalizarea 

lucrărilor de investiţii. De exemplu , Iaşi, Spitalul de urgenţă are nevoie 

de 400 miliarde lei ROL şi i s-au alocat 10 miliarde lei ROL. 

Referindu-se la categoria revoluţionarilor doamna Cristina Bărbuţă 

precizează că programele de recuperare se cofinanţează. S-au stabilit 

costuri medii pe beneficiari în valoare de 370 lei RON. 
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Dl.senator Ion Vasile menţionează că de la Secretariatul de stat 

pentru revoluţionari i s-a comunicat că bugetul provine de la Ministerul 

Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei . Care este 

suma alocată de la Ministerul Sănătăţii ? 

Doamna Ana Radu arată că, potrivit legii, drepturile de bază 

cuvenite revoluţionarilor se plătesc de către Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu doreşte să cunoască care este procentul 

din PIB alocat sănătăţii pe anul 2006 şi cât reprezintă fondul de asigurări 

de sănătate. De asemenea domnia sa doreşte să cunoască care a fost 

gradul de colectare în 2005. 

În anul 2006, arată doamna Ana Radu, bugetul pentru sănătate 

reprezintă 3,4 % din PIB, respectiv 0,5 % de la bugetul de stat şi 2,8 % 

din PIB fondul de asigurări de sănătate. În anul 2005, bugetul pentru 

sănătate va reprezenta 3,6 % din PIB. 

Dl.dr.Vasile Cepoi arată că , până în prezent, gradul de colectare a 

contribuţiilor pentru asigurările de sănătate se situează la 92 %. 

Dl.senator Gabriel Popa doreşte să cunoască cu ce sumă  va fi 

rectificat bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2005 

şi dacă pentru anul 2006 sunt prevăzute modificări în bugetul spitalelor. 

Dl.dr.Vasile Cepoi menţionează că deja Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a înaintat documentele pentru rectificarea de 1.500 

miliarde ROL. Cheltuielile salariale pentru spitale sunt acoperite până în 

luna octombrie, pentru noiembrie suma necesară nu există. Procentele 

alocate pentru serviciile medicale nu au suferit modificări, precizează 

domnia sa . 

În baza unei hotărâri de Guvern, arată doamna Cristina Bărbuţă, 

Ministerul Sănătăţii a alocat fonduri pentru instalarea aparaturii medicale 

achiziţionate în anul 2004. Programul comunitar a funcţionat la o 
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capacitate redusă, în special asistenţa mamei şi copilului. De spitale 

regionale se menţionează doar în proiectul Legii spitalelor. 

Dl.senator prof.dr.Mircea Cinteză doreşte să cunoască dacă costul 

pachetului legislativ a fost evaluat. 

Doamna Cristina Bărbuţă precizează că Legea fondului de 

asigurări sociale de sănătate va aduce circa 10.000 miliarde lei ROL în 

plus. Cheltuielile privind introducerea pachetului legislativ nu sunt 

estimate. 

De asemenea, dl.senator prof.dr.Mircea Cinteză doreşte să 

cunoască dacă au fost estimate costurile introducerii gratuităţii asistenţei 

medicale pentru personalul sanitar. Care sunt resursele financiare pentru 

revoluţionari şi pentru îngrijirile comunitare, de unde sunt resursele şi 

care sunt disponibilităţile ? 

Doamna Ana Radu menţionează că deficitul pe anul 2005 va fi 

acoperit din disponibilităţile din anii precedenţi. La începutul anului 2005 

disponibilităţile înregistrau 8.800 miliarde lei ROL. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că, după cum a reieşit din 

discuţii, bugetul de sănătate nu este echilibrat. Domnia sa doreşte să 

cunoască unde sunt explicitate cheltuielile de personal din spitale. 

Începând din acest an, arată dl.dr.Vasile Cepoi, spitalul va primi 

bani în funcţie de contractul de prestări servicii, iar salarizarea se face din 

bugetul spitalului prin hotărâre a consiliului de administraţie, după cum 

se prevede în Legea spitalelor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin  atrage atenţia că acest fapt reprezintă o 

nouă interpretare a legii, iar aceasta să facă obiectul Legii bugetului. 

Doamna Ana Radu menţionează că, până anul trecut, datele 

privitoare la salarizare au existat explicit în buget şi în anexă , pe 

specialităţi medicale. În proiectul de buget pe anul 2006, acestea nu mai 

sunt prezente în anexa cheltuielilor de personal. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi subliniază că este nevoie ca 

aceste prevederi să se facă publice, pentru că se suferă ca urmare a 

faptului că medicii sunt personal bugetar. 

Dl.dep.Movilă Petre completează arătând că politica de personal o 

face spitalul şi o comunică Ministerului Sănătăţii şi Ministerului  

Finanţelor Publice . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin doreşte să cunoască care sunt actele 

normative care acordă posibilitatea spitalului să-şi angajeze şi să 

salarizeze personalul. De asemenea, domnia sa doreşte o informaţie 

privind bugetul alocat pentru concediile medicale şi dacă acesta  va fi 

transferat la Ministerul Sănătăţii , dacă accidentele de muncă şi boli 

profesionale sunt evidenţiate drept cheltuială în bugetele spitalelor, care 

este stocul de rezervă la medicamente şi care este necesarul de ambulanţe. 

Referitor la bolile profesionale şi accidentele de muncă, 

dl.dr.Vasile Cepoi menţionează că, la nivel naţional, între casele de 

asigurări de sănătate şi casele de muncă s-au decontat 600 miliarde lei 

ROL. Potrivit Legii nr.100/1998, Ministerul Sănătăţii este împuternicit să 

configureze şi să gestioneze stocul de rezervă pentru situaţii de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită reprezentanţilor Ministerului 

Sănătăţii să înainteze, în scris, care este necesarul de ambulanţe. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că, în spitalele de urgenţă se lucrează 

cu aparate din 1970,  manifestându-se  o criză de aparate de anestezie . 

A existat un proiect de hotărâre de Guvern pentru achiziţionarea a 

200 de aparate de anestezie, menţionează dl.dep.Movilă Petre. Ministerul 

Finanţelor Publice nu a înţeles situaţia şi proiectul nu a fost promovat. 

Pentru anul 2006 sunt alocate pentru aparatură medicală doar 460 

miliarde ROL în loc de 1.700 miliarde lei ROL, care ar reprezenta 

necesarul. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion doreşte să cunoască dacă Ministerul 

Sănătăţii are în vedere un program de reabilitare a maternităţilor ( de 

exemplu maternitatea din Ploieşti ). De asemenea, domnia sa doreşte să 

afle care este situaţia veniturilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

din anul 2006. 

Doamna Cristina Bărbuţă menţionează că, pentru maternităţi, se 

derulează un program al Băncii Mondiale. 

Dl.dr.Vasile Cepoi precizează că contractele cu spitalele se 

derulează pe baza prevederilor Contractului-cadru. Suma de 90.000 mii 

lei RON este o creştere care nu acoperă inflaţia prognozată. Până la 

sfârşitul anului 2006 este nevoie de 102.000 mii miliarde lei RON. 

Dl.dep.Movilă Petre subliniază că bugetul Ministerului Sănătăţii 

este construit pe alocaţia bugetară şi nu pe necesităţile din sănătate. 

Domnia sa solicită instituţiilor reprezentate la şedinţa comisiei să-şi 

depună, în scris, punctul de vedere. 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău constată că suntem confruntaţi cu un 

buget şi cu un pachet legislativ. Domnia sa doreşte să fie informat cu 

privire la existenţa unor contracte diferenţiate, precum cel cu Euromedic 

şi dacă în pachetul legislativ reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate vor face parte din consiliul de administraţie al spitalului. 

Dl.dr.Vasile Cepoi arată că plata diferenţiată nu a fost făcută în 

scopul stimulării privatizării. Plata pe servicii nu trebuie efectuată 

diferenţiat, iar pentru instituţiile medicale care funcţionează 24 din 24 de 

ore se poate acorda un punctaj diferenţiat. Anul acesta nu se va mai face 

această discriminare. În pachetul legislativ se prevede ca reprezentanţii 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să facă parte din consiliul de 

administraţie al spitalului. 

Dl.senator prof.dr.Mircea Cinteză solicită un răspuns, în scris, 

privind proporţia în care bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
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acoperă nivelul de servicii medicale spitaliceşti, după volumul din anul 

2005. 

Referitor la malpraxis dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că, în 

situaţia în care nu au fost evenimente, prima de asigurare ar trebui 

diminuată corespunzător. 

În finalul acestor discuţii, dl.dep.Movilă Petre solicită 

reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, Ministerului  Finanţelor Publice şi 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , până vineri la ora 14,00 

punctul de vedere asupra bugetului pentru sănătate pe anul 2006. 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au efectuat studiu 

individual pentru elaborarea de amendamente asupra proiectului Legii 

Bugetului de Stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate. 
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