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PROCES VERBAL 
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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi , fiind absent 

motivat 1 deputat. 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.Mihai Farcaş, consilier, 

Ministerul Sănătăţii şi dl.I.Repede, inspector şef, Ministerul Sănătăţii . 

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

preşedintele comisiei . 

Comisia a adoptat, 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale primare prin centrele de permanenţă ( PLX 409/2005). 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regulile 

de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană 

( PLX 557/2005). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obţinerea 

aurului şi argintului la Roşia Montană ( Plx 541/2005). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale ( Plx 

503/2005).  

6. Dezbateri privind avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2005 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (PLX 524/2005), secţiunea 

pentru sănătate. 

7. Diverse. 

8. 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 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), adoptat de către Senat în şedinţa din 28 iulie 2005, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

în instituţiile de învăţământ superior medical se pregătesc medici, medici 

dentişti, asistenţi medicali care constituie corpul de specialişti în 

medicină. 
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Pentru a consolida baza materială a învăţământului medical, 

domnia sa propune ca alin.(1) al art.3 să se reformuleze după cum 

urmează: 

„Art.3. - (1) Au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul 

prezentei ordonanţe de urgenţă medicii, medicii dentişti, biologii, 

biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu 

drept de liberă practică care desfăşoară activităţi conexe actului medical, 

persoanele care desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin  

în mod legal spaţiul respectiv, precum şi instituţiile de învăţământ 

superior medical , persoane juridice care, deţinând în mod legal spaţiul 

şi au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau 

desfăşoară activităţi de învăţământ superior medical.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Referindu-se la textul alin.(6) al art.6, dl.dep.dr.Bonis Istvan 

propune următoarea reformulare a textului propus: 

„( 6) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori 

sau cenzori la o persoană juridică. Membrii comisiei nu pot solicita 

cumpărarea de spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la 

gradul al IV -lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea 

spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile 

comisia se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.” 

Domnia sa motivează amendamentul prin faptul că prevederile 

ordonanţei nu au fost corect interpretate în teritoriu, în unele cazuri, 

înregistrându-se abuzuri. 

La art.11 alin.(3) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

propune următoarea reformulare: 

„(3) Spaţiile dobândite în condiţiile prezentei ordonanţei de urgenţă 

nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte 

activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale, activităţii de 
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învăţământ superior medical şi activităţilor conexe actului medical.” 

Domnia sa subliniază spaţiile medicale sunt necesare atât pentru 

desfăşurarea efectivă a activităţilor medicale, activităţilor de învăţământ 

superior medical cât şi pentru activităţile de management sanitar. 

 Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Referindu-se la textul art.12, adoptat de către Senat,  

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consideră că este bun deoarece este mai clar. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul art.12 în forma adoptată 

de către Senat. 

La art.13 alin.(1) domnii deputaţi dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.Movilă Petre au propus următorul 

amendament: 

„Art.13. - (1) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în 

rate către cumpărătorii prevăzuţi la art. 3 în următoarele condiţii:  

a) avans de 15% din preţul de vânzare; 

b) rate lunare eşalonate pe un termen cuprins între 10 ani şi 

maxim 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obţine acordarea unui 

termen de graţie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai 

mic de plată sau pentru achitare anticipată; 

c) Se abrogă.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că 

amendamentul este bun deoarece acordă medicilor facilitatea de a plăti un 

avans mai mic de 15 % faţă de 25 %,  iar eşalonarea ratelor se face într-

un termen mai mare, cuprins între 10 – 15 ani, faţă de 5 ani . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel nu este, în principiu, de acord cu reducerea 

avansului şi majorarea duratei de eşalonare a ratelor. În acest sens, 

domnia sa dă, ca exemplu, situaţia unui  spaţiu de 30 m2, într-o zonă X, 

pentru care trebuie să se plătească o sumă de 900 euro. Astfel, medicul va 

avea de plătit suma modică de 2 euro/lună. 
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Dl.dep.dr.Dida Corneliu este de acord cu acest amendament. 

În varianta în care s-au stabilit condiţiile de vânzare, conform art.8, 

se poate menţine avansul de 25 % din preţul de vânzare, arată 

dl.dep.dr.Luchian Ion . 

Cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere amendamentul dl.dep.dr.Câmpanu 

Liviu, dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.Movilă Petre a fost aprobat de 

către comisie. 

Referindu-se la  alin.(2) al art.13 dl.dep.dr.Câmpanu Liviu 

menţionează că, atunci când se face o ipotecă către bancă, spaţiul pentru 

care se face creditul va fi grevat de sarcini. În situaţia în care spaţiul şi 

terenul aferent nu va fi ipotecat, medicul va avea posibilitatea de a folosi 

spaţiul medical drept garanţie pentru obţinerea unui credit destinat dotării 

cabinetului medical. Domnia sa propune abrogarea alin.(2). 

Comisia a aprobat acest amendament în unanimitate. 

La alin.(3) al art.13 au fost depuse 2 amendamente ale 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu şi dl.dep.dr.Câmpanu Liviu , care vizează 

majorarea numărului de rate la care se aplică rezilierea contractului de 

vânzare-cumpărare, de la 3 rate la 4 rate. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu îşi retrage amendamentul şi arată că 

amendamentul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu prezintă o marjă mai mare 

dde asigurare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu a prezentat următorul amendament: 

„(3) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă patru rate 

succesive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvat de 

drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate.” 

Comisia a aprobat , în unanimitate, acest amendament. 

La alin.(1) al art.14 dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, dl.dep.Movilă Petre 

şi dl.dep.dr.Luchian Ion propun următorul amendament: 
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„Art.14. – (1) Preţul de vânzare al terenului aferent spaţiului 

medical, pentru o suprafaţă de maxim 250 m2, este de 1 euro/m2 , iar 

restul  suprafeţei de teren se vinde la preţul pieţei.” 

După cum arată dl.dep.dr.Câmpanu Liviu terenul aferent spaţiului 

medical trebuie tratat separat de preţul spaţiului medical. În aceste 

condiţii trimiterea la art.8 nu mai este corectă. 

Referindu-se la alin.(2) al art.14 , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu şi 

dl.dep.Movilă Petre propun să se abroge deoarece procedeul negocierii 

directe , prevăzut la art.8,  nu mai are obiect. 

În acest context, dl.dep.dr.Câmpanu Liviu şi-a retras 

amendamentul. 

De asemenea este respins şi amendamentul dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei . 

Cu 8 voturi pentru şi 1 împotrivă este aprobat amendamentul de 

abrogare al alin.(2) al art.14. 

La art.15 dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune eliminarea cheltuielilor 

ocazionate de întocmirea raportului de evaluare, cheltuieli ce nu mai sunt 

suportate de vânzătorul spaţiului medical. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin anunţă că se va abţine la votul asupra 

acestui amendament. Domnia sa informează pe cei prezenţi că dl.ministru 

al sănătăţii Eugen Nicolăescu a transmis rugămintea expresă ca până în 

luna ianuarie comisia să nu se pronunţe asupra proiectului de lege aflat în 

discuţie, exprimându-se dorinţa de a se înainta o altă iniţiativă legislativă 

cu acelaşi obiect. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca, 

după încheierea dezbaterilor, raportul comisiei să nu fie depus, urmând a 

fi prezentat, în forma rezultată, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

Comisia a aprobat această propunere în unanimitate. 
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Textul reformulat al art.15, în forma propusă de către 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, a fost aprobat cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere     

( dl.dep.dr.Paveliu Sorin ). 

La art.16 dl.dep.dr.Câmpanu Liviu îşi retrage amendamentul 

depus. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul art.16 în forma din 

ordonanţă. 

În continuare, discuţiile s-au axat asupra prevederilor art.17. 

Referindu-se la alin.(1) al art.17 din ordonanţă dl.dep.dr.Nechita 

Aurel reaminteşte că, la şedinţa trecută, s-a sesizat că prevederile alin.(1) 

şi (2) se suprapun . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.Movilă Petre îşi retrag 

amendamentul depus şi propun o nouă reformulare a alin.(1) : 

„Art.17. – (1) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii 

medicale care deţin împreună un spaţiu medical ce urmează să fie vândut, 

dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare potrivit art. 3 

alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea 

intenţiei de cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la 

comisie.” 

Amendamentul este aprobat în unanimitate.  

La alin.(2) dl.dep.dr.Nechita Aurel a depus următorul amendament: 

„(2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii spaţiului medical doresc 

cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm cumpărarea, vânzarea se 

va face de către solicitant pentru spaţiul deţinut .” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin nu este de acord cu acest amendament. 

În opinia dl.dep.dr.Luchian Ion , în condiţiile în care aceste spaţii 

medicale se vând ieftin, dacă unul dintre medici doreşte să  rămână în 

concesiune acesta va deveni automat chiriaşul proprietarului. 
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Formularea din ordonanţă este ambiguă , intervine 

dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Dacă am stabilit un preţ de vânzare avantajos, arată 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu , iar un medic nu este în stare să-şi 

cumpere cabinetul , trebuie să acordăm celorlalţi medici posibilitatea să-l 

cumpere. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că nu 

este corect , ca un singur  medic să încurce procedura de vânzare a unui 

spaţiu medical cu 10 cabinete. 

Spiritul legii este de a oferi alternativa cumpărării, arată 

dl.dep.dr.Dida Corneliu . În situaţia în care un medic nu acceptă 

cumpărarea cabinetului, este normal ca acesta să rămână , în continuare, 

în raporturi de concesiune sau închiriere cu consiliul local sau consiliul 

judeţean. 

Din punct de vedere tehnic, arată în continuare 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , activitatea în spaţiile 

comune nu se poate desfăşura în funcţie de cota indiviză. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine şi menţionează că , în momentul în 

care s-a cumpărat tot spaţiul medical s-a cumpărat şi spaţiul comun. În 

momentul în care se încheie actele de vânzare-cumpărare , spaţiul comun 

se împarte în mod egal. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune ca, în situaţia în care jumătate 

dintre beneficiarii acestor spaţii medicale vor să cumpere şi ceilalţi să fie 

obligaţi, prin lege, să cumpere spaţiile în care-şi desfăşoară activitatea. 

Formularea este ambiguă, sesizează dl.dep.dr.Nechita Aurel , la 

alin.(3) al art.3 se prevede, cu claritate, că este vorba numai de vânzarea 

cabinetelor medicale, nu şi a spaţiilor comune. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion , dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu propun ca, alin.(2) al art.17 să se reformuleze după cum 

urmează: 

„(2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii spaţiului medical doresc 

cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm cumpărarea, vânzarea se 

va face exclusiv către solicitant pentru întreg spaţiul . „ 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan nu este de acord cu acest amendament 

deoarece nu poţi cumpăra peste ce dispui în contractul de comodat. 

Este o problemă de principiu, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei . Dorim sau nu să facem privatizare prin 

vânzarea cabinetelor medicale ? S-a acceptat ideea să creăm tuturor 

medicilor o facilitate prin stabilirea unui preţ de vânzare modic. Deşi 

vânzarea acestor spaţii vizează, în principal, asigurarea stabilităţii 

medicilor în teritoriu , există medici care nu se declară interesaţi de 

cumpărarea cabinetelor medicale. Dacă acceptăm ideea privatizării , 

trebuie ca medicii să fie obligaţi să cumpere aceste spaţii medicale, în caz 

contrar, aceştia vor rămâne chiriaşi până la expirarea contractului de 

comodat sau închiriere. Domnia sa se pronunţă pentru amendamentul 

dl.dep.dr.Luchian Ion . 

Cu 6 voturi pentru şi 3 împotrivă a fost aprobat amendamentul de 

la alin.(2) al art.17 al dl.dep.dr.Luchian Ion, dl.dep.Movilă Petre şi 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu. 

La alin.(3) al art.17, dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu au propus următorul amendament: 

„(3) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl 

cumpără, raporturile dintre cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc 

potrivit convenţiei dintre aceşti, conform legislaţiei în vigoare. „ 

Amendamentul este aprobat în unanimitate. 

Alin.(4) este aprobat în forma din ordonanţă. 
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Art.18 este aprobat , de asemenea, în forma din ordonanţă. 

La art.19, pentru o formulare corectă şi cuprinzătoare 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin, dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu au propus 

următorul amendament: 

„Art.19. - Spaţiile nevândute prin negociere directă , altele decât 

cele aflate în situaţia menţionată la art.3 alin.(3), se vând prin licitaţie 

publică cu strigare .” 

Amendamentul este aprobat în unanimitate. 

Asupra art.20 şi 21 nu sunt formulate amendamente, textele fiind 

aprobate în forma din ordonanţă. 

La art.22 , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu , dl.dep.dr.Luchian Ion şi dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu propun să se abroge deoarece prevederile au fost preluate anterior 

la alin.(3) al art.2. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Art.23 a fost aprobat în forma din ordonanţă. 

La art.24,  Senatul a hotărât abrogarea. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi dl.dep.dr.Nechita Aurel propun ca 

art.24 să se reformuleze , după cum urmează: 

„Art.24. - (2) În localităţile în care există un singur spaţiu medical 

cu destinaţia medicină de familie, acesta îşi va menţine destinaţia în cazul 

înstrăinării.” 

Comisia a aprobat acest amendament în unanimitate. 

Asupra alin.(1) al art.25 nu au fost formulate amendamente, textul 

fiind aprobat, în unanimitate, în forma adoptată de către Senat. 

Pentru corelare cu textul lit.c) a alin.(2) al art.6 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu au propus ca, la alin.(2) al art.25 sintagma „colegiile 
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medicale profesionale” să se înlocuiască cu „Colegiul Medicilor din 

România „. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Alin.(3) – (5) ale art.25 au fost aprobate , în unanimitate, în forma 

adoptată de către Senat. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca art.26 să se abroge, în 

conformitate cu propunerea înaintată de către Senat. 

Art.27 – 30 au fost aprobate, în unanimitate, în forma din 

ordonanţă. 

Dl.dep.Movilă Petre a reiterat propunerea ca textul Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 care a fost modificat şi completat să 

fie înaintat spre informare Ministerului Sănătăţii şi Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi să se solicite punctul de vedere. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2005 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă        

( PLX 409/2005), adoptată de Senat în şedinţa din 22 septembrie 2005. 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale prin centrele de permanenţă, în sensul creării cadrului legal şi 

pentru direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară 

proprie de a înfiinţa centre de permanenţă acolo unde se consideră că este 

necesară asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare; se propune, 

de asemenea, reformularea normei având în vedere că Legea bugetului de 

stat nu prevede constituirea de fonduri speciale pentru acoperirea 

cheltuielilor asistenţei medicale în regim de continuitate. 
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În urma dezbaterilor , în fond, comisia a adoptat, în unanimitate, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2005 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă        

( PLX 409/2005) în forma înaintată de Senat, întrucât în contextul 

experienţei din teren de până în prezent, aceste prevederi sunt necesare în 

vederea armonizării cu realitatea şi în scopul asigurării în mod continuu a 

asistenţei medicale primare pentru un număr cât mai mare de locuitori. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi avizare 

proiectul de Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea 

ciupercilor comestibile din flora spontană ( PLX 557/2005), adoptată de 

Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 

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

această propunere legislativă reglementează regulile privind cultivarea, 

depozitarea, transportul, comercializarea, prelucrarea ciupercilor şi 

folosirea acestora în alimentaţia publică, precum şi achiziţionarea  de 

ciuperci din flora spontană. Promovarea proiectului de lege se justifică 

prin faptul că România este semnatara unor acorduri internaţionale 

referitoare la comerţul intern şi extern cu flora şi fauna sălbatică. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, acordarea 

avizului favorabil asupra proiectului de Lege privind regulile de sănătate 

publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană ( PLX 

557/2005) , în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative privind interzicerea folosirii cianurilor în 

industria minieră pentru obţinerea aurului şi argintului la Roşia Montană   

( Plx 541/2005), respinsă de Senat în şedinţa din 17 noiembrie 2005. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea 

folosirii cianurilor în industria minieră pentru obţinerea aurului şi 

argintului la Roşia Montană. 

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, avizarea 

negativă a propunerii legislative privind interzicerea folosirii cianurilor în 

industria minieră pentru obţinerea aurului şi argintului la Roşia Montană ( 

Plx 541/2005) , întrucât obiectul articolului unic este reglementat în acte 

normative deja adoptate. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale ( Plx 503/2005), camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.38 alin.(2), lit.o) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 , cu modificările şi completările ulterioare , vizând crearea 

posibilităţii ca autorităţile administraţiei publice locale să poată acorda 

plăţi materiale suplimentare şi alte facilităţi, potrivit legii, personalului 

didactic, precum şi celui din sănătate în scopul  asigurării unor servicii 

corespunzătoare populaţiei. 

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

unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale ( Plx 

503/2005), în forma înaintată de iniţiatori. 

 

La punctul 6 Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor împreună cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului  au 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2005 (PLX524/2005), secţiunea pentru sănătate. 

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

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului  a mai discutat acest proiect de lege. 

Problema principală o ridică textul alin.(5) al art.20 care condiţionează 

achitarea datoriilor acumulate de unităţile sanitare cu paturi de evaluarea 

şi restructurarea acestora. 

Condiţionarea executării creanţelor de efectuarea evaluării şi 

restructurării organelor de conducere a spitalelor , arată domnia sa , va 

determina, având în vedere şi faptul că practic ne situăm la începutul lunii 

decembrie, imposibilitatea executării bugetului şi, implicit, va duce la 

pierderea, de către  sistemul de sănătate , a sumelor alocate,  datoria  

raportându-se în anul 2006. 

Schimbarea structurii unităţilor sanitare cu paturi, prin ordin al 

ministrului sănătăţii, vine în contradicţie flagrantă cu dispoziţiile Legii 

spitalelor nr.270/2003 şi instituie o procedură de recentralizare. De 

asemenea structura organelor de conducere a spitalelor este stabilită prin 

lege şi, ca urmare, nu poate fi modificată prin ordin al ministrului. 

Legea de rectificare a bugetului de stat , care face parte din 

categoria legilor ordinare , nu poate modifica Legea spitalelor 

nr.270/2003 care are caracter de lege specială. 

Un grup de senatori şi deputaţi au depus un amendament, în acest 

sens, care vizează abrogarea alin.(5) al art.20, din considerentele 

menţionate. 

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

reaminteşte că s-a înaintat o adresă către Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, prin care se solicită punctul de vedere privind legalitatea 

prevederilor cuprinse în alin.(5) al art.20 din ordonanţă. S-a precizat că o 



 15

lege ordinară nu poate „bate” o lege specială şi că restructurarea nu se 

poate opera printr-un ordin de ministru. 

Cele două comisii urmează să ia o decizie comună privind 

adoptarea acestui amendament, precizează domnia sa . 

Dl.dr.Virgil Păunescu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii 

solicită cuvântul şi arată că Ministerul Sănătăţii nu a fost informat, de 

către Senat,  asupra acestui proiect al ordinii de zi şi, în consecinţă, 

solicită amânarea discuţiilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că Ministerul Sănătăţii a fost informat deoarece, pe site-ul 

Camerei Deputaţilor se regăseşte ordinea de zi a lucrărilor comisiilor. 

Domnia sa precizează că avizarea proiectului de lege este de maximă 

urgenţă şi trebuie soluţionată în cursul acestei zile. 

Legea spitalelor urmează să se promoveze, în regim de urgenţă, 

prin pachetul legislativ, arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . În aceste 

condiţii, prevederile cuprinse în alin.(5) al art.20 din proiectul de lege  

nu-şi dovedesc utilitatea. 

Dl.dr.Virgil Păunescu solicită cuvântul şi informează că ministrul 

sănătăţii a primit o invitaţie de la Comisia de sănătate publică a Senatului 

dar pentru o altă ordine de zi , care nu cuprinde acest proiect de lege. 

Domnia sa menţionează că nu are mandat şi nu este pregătit pentru 

această discuţie. Problema este mult prea importantă pentru a lua o 

decizie în nume propriu. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi propune să se ia legătura cu 

dl.ministru al sănătăţii care să comunice dacă are un punct de vedere 

asupra problemei aflate în discuţie . 

Dl.sen.prof.dr.Dan Sabău reaminteşte că discuţiile se află deja pe o 

prelungire de termen, în condiţiile în care avizul comun trebuie depus 
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până la 25.11.2005. Domnia sa doreşte să cunoască care este opinia 

Ministerului Sănătăţii . 

Ministrul sănătăţii a fost invitat la lucrări, reaminteşte dl.sen.Ion 

Vasile şi ar fi trebuit să fie prezent. Ar fi fost firesc ca ministrul sănătăţii 

să-şi transmită prerogativele către dl.secretar de stat V.Păunescu. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se treacă pe procedură. Un 

secretar de stat poate reprezenta pe ministrul sănătăţii numai pe bază de 

mandat. Cele două comisii sunt obligate să dea un aviz asupra proiectului 

de lege, cu sau fără punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii . Comisiile 

pentru buget, finanţe şi bănci vor avea decizia finală. Dezbaterea poate 

avea loc şi fără punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii . 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi menţionează că, în urma adresei, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi va interpreta textul rămas în 

discuţie şi îşi va face cunoscut punctul de vedere . 

Iniţiatorul proiectului de lege este Ministerul Sănătăţii şi, în acest 

caz , Ministerul Sănătăţii va susţine ordonanţa de urgenţă în forma 

prezentată , subliniază dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . trebuie să se ia o decizie 

pentru textul alin.(5) al art.20. 

Să încercăm să avem un punct de vedere neutru asupra acestei 

probleme, solicită dl.sen.prof.dr.Dan Sabău. 

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu consideră că nu se poate vorbi despre 

opoziţie neutră atât timp cât aceasta este exprimată de un secretar de stat, 

fără mandat. Cu siguranţă, Ministerul Sănătăţii îşi va păstra poziţia faţă 

de ordonanţă. 

Dl.dr.Virgil Păunescu solicită înţelegere deoarece dispune de 

mandat numai pentru cele 2 ordonanţe care se află pe ordinea de zi a 

Comisiei pentru sănătate publică a Senatului. 

Este firesc ca dl.secretar de stat să susţină poziţia Ministerului 

Sănătăţii, arată dl.dep.dr.Luchian Ion . Amendamentul care a fost depus 
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la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci va fi susţinut de autori în Plenul 

celor 2 Camere. 

Dl.sen.prof.dr.Dan Sabău consideră că se poate accepta poziţia 

reprezentantului Ministerului Sănătăţii dar este necesar să se cunoască 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii . Textul alin.(5) supus 

dezbaterii poate fi amendat. 

Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege se află pe ordinea de zi a 

Comisiei pentru sănătate şi familie a camerei Deputaţilor, deci procedura 

nu se respectă. Problema este dacă şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului acceptă să introducă acest punct pe ordinea de zi, conchide 

domnia sa . 

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu informează pe cei prezenţi că raportul 

Comisiilor pentru buget – finanţe a fost deja depus pe data de 29.11.2005. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

precizează că raportul nu a fost încă depus , iar cele 2 Comisii pentru 

buget-finanţe aşteaptă avizele. 

Ca să se respecte procedura dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune să se 

supună la vot schimbarea ordinii de zi a Senatului . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 2 

proceduri de continuare a dezbaterilor. Ori, Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului procedează , pe loc, la modificarea ordinii de zi , după 

care se continuă dezbaterile comune , ori se acordă posibilitatea Comisiei 

pentru sănătate publică să ia o decizie , până la orele 16,00. 

Dacă suntem în cadrul unei discuţii informale, precizează 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin , să se constate dacă există cvorum. În lipsa 

cvorumului discuţiile trebuie să fie amânate,  pentru orele 16,00, propune 

domnia sa . 
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Dl.sen.Popa intervine şi propune ca cele 2 birouri ale comsiilor să 

treacă la consultări şi să se stabilească când se va convoca şedinţa 

comună. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

dezbaterile comune să continue la 16,00, iar propunerea este susţinută şi 

de către dl.dep.Movilă Petre . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca dezbaterile să fie continuate la 

ora 14,00. 

Dl.sen.Popa informează că, la ora 14,00, atât domnia sa cât şi 

dl.sen.prof.dr.Dan Sabău participă la alte activităţi programate. Domnia 

sa propune ca întâlnirea să aibă loc la ora 16,00. 

Dl.sen.Ion Vasile apreciază că , la dezbaterea bugetului, niciodată 

nu a existat cvorum. Domnia sa nu crede că va exista cvorum la ora 16,00 

şi propune ca dezbaterile să continue.  

Comisia pentru sănătate publică a acceptat introducerea acestui 

punct pe ordinea de zi, informează dl.prof.dr.Dan Sabău. Dacă discuţiile 

vor continua se va acuza lipsa de cvorum. Domnia sa se pronunţă pentru 

continuarea dezbaterilor la ora 16,00. 

Dacă discuţiile se amână pentru ora 16,00, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , este posibil ca cele 2 

comisii să beneficieze şi de punctul de vedere al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi asupra alin.(5) al art. 20 din proiectul de lege. 

Cele 2 comisii s-au întrunit la ora 16,00 şi s-a constatat lipsa 

punctului de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În aceste condiţii cele 2 comisii au hotărât , în unanimitate, să 

amâne dezbaterile şi avizarea proiectului de lege pentru ziua de luni 

12.12.2005, ora 18,00. 
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La punctul 7 al ordinii de zi „Diverse” , comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Oradea . 

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

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Oradea, instituţie de învăţământ 

superior de stat , prin desprinderea din Universitatea din Oradea a 

Facultăţii de Medicină şi Farmacie Oradea cu specializările aferente, a 

departamentului de studii postuniversitare, precum şi a centrului de 

cercetări medicale  şi a colegiilor de tehnică dentară şi de cosmetică 

medicală. 

Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii  

Oradea care fiinţează din anul 1991 are sediu propriu, bază materială 

corespunzătoare şi laboratoare de performanţă în clinicile universitare şi  

funcţionează ca o unitate de învăţământ superior de sine stătătoare. 

 Procesul de învăţământ pentru cei peste 2.200  de studenţi este 

asigurat  de un colectiv format din 550 cadre didactice dintre care 64 sunt 

profesori şi conferenţiari şi 95 şefi de lucrări. În cadrul facultăţii se 

desfăşoară activităţi de învăţământ medical postuniversitar,  fiind 

pregătiţi anual peste 200 de rezidenţi ; se susţin cursuri de pregătire 

postuniversitară  pentru obţinerea de competenţe medicale , de teze de 

doctorat şi din anul universitar 2003 – 2004  masterat . 

 Cercetarea ştiinţifică are loc sub egida Academiei de Ştiinţe 

Medicale prin Centrul de Cercetări Medicale înfiinţat în urmă cu 9 ani. 

De asemenea, Facultatea de Medicină şi Farmacie a încheiat numeroase 

contracte de colaborare cu instituţii prestigioase de profil medical din 

străinătate. 
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 Propunerea legislativă prevede ca Universitatea de Medicină şi 

Farmacie Oradea să fie constituită din 4 facultăţi  distincte, 2 colegii , 

departament de studii postuniversitare, centru de cercetări medicale al 

Academiei de Ştiinţe Medicale. Aceste facultăţi rezultă din transformarea 

specializărilor de medicină, stomatologie , farmacie şi fiziokinetoterapie. 

Actualmente se îndeplinesc toate condiţiile pentru a deveni facultăţi în 

cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Oradea atât în ce priveşte  

numărul de studenţi cât şi structura de cadre didactice şi de baze 

materiale. În acelaşi timp, proiectul de lege prevede ca cele două 

universităţi din Oradea să aibă o administraţie centrală comună , 

asigurându-se astfel  o bună funcţionalitate fără suplimentarea numărului 

de personal şi cu cheltuieli minime. 

 În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, acordarea 

avizului favorabil asupra propunerii legislative privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Oradea, în forma înaintată de 

iniţiatori . 

 

 În continuare, la punctul 8 al ordinii de zi, 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 

 

 
 


