
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/486 /9 decembrie 2005 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din zilele  de 6, 7 şi 8.12.2005 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 6.12.2005 între orele 14,00-19,00,  în ziua de 7.12.2005 între 

orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 8.12.2005 între orele 9,00 – 12,00 având 

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). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regulile 

de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană 

( PLX 557/2005). 
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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 lucrările comisiei au participat dl.I.Repede , inspector şef 

Ministerul Sănătăţii şi dl.Mihai Farcaş, consilier, Ministerul Sănătăţii . 

La primul punct al ordinii de zi, comisia 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), adoptată 

de Senat în şedinţa din 28 iulie 2005. 

Dezbaterile au avut la bază respectarea unor principii  privind 

privatizarea cabinetelor medicale şi acordarea unor facilităţi pentru 

medici privind preţurile de cumpărare a cabinetelor medicale în vederea 

asigurării unei stabilităţi a acestora la locul de muncă. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât adoptarea a o serie de  

amendamente privind  : 
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- extinderea dreptului de cumpărare şi de către instituţiile de 

învăţământ superior medical ce deţin, în mod legal , spaţiul medical care 

are ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau 

desfăşoară activităţi de învăţământ superior medical; 

- stabilirea unui avans de 15 % din preţul de vânzare în cazul 

vânzării spaţiilor medicale cu plata în rate şi eşalonarea ratelor pe un 

termen între 10 – 15 ani cu posibilitatea cumpărătorului de a reduce 

termenul sau de a plăti integral; 

- stabilirea unui preţ diferenţiat pentru vânzarea terenului 

astfel: terenul aferent spaţiului medical în suprafaţă maximă de 250 m2 se 

vinde la preţul de 1 euro, iar restul de suprafaţă de teren se vinde la preţul 

pieţei; 

- cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea 

procedurilor de vânzare a spaţiului medical, inclusiv publicitatea sunt 

suportate de vânzător din bugetul propriu; 

- o serie amendamente cuprind prevederi privind procedura de 

cumpărare a spaţiului medical şi a spaţiilor anexe deţinute de mai mulţi 

furnizori de servicii medicale; astfel, în cazul în care nu toţi codeţinătorii 

spaţiului medical doresc cumpărarea, vânzarea se face exclusiv către 

solicitant pentru întreg spaţiul. 

Comisia a hotărât înaintarea amendamentelor acceptate de către 

comisie  la Ministerul Sănătăţii  şi Ministerul Administraţiei şi Internelor 

pentru a obţine punctele de vedere , raportul urmând a se finaliza ulterior. 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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

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

Discuţiile s-au axat pe art.20 alin.(5) care prevede că arieratele 

recunoscute se vor plăti după analiza, evaluarea şi restructurarea unităţilor 

sanitare cu paturi, care au acumulat datorii până la 31 mai 2005. 

Restructurarea conducerii unităţilor sanitare cu paturi, respectiv  a 

Consiliilor de administraţie şi a Comitetelor directoare se va face prin 

ordin al ministrului sănătăţii. 

Comisiile au hotărât să solicite, în scris, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi un punct de vedere asupra legalităţii dispoziţiilor 

art.20 alin.(5) întrucât: 

- condiţionarea executării creanţelor de efectuarea evaluării şi 

restructurării organelor de conducere a spitalelor 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 
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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 rectificarea 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. 

Comisiile au hotărât sistarea dezbaterilor asupra proiectului de lege 

până la următoarea şedinţă de comisie. 

 

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 
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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. 

 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. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim     

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR),  dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD )  şi a absentat 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


