
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 
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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2005 pentru 
suspendarea aplicării 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 
79/2006), aprobat de Senat în şedinţa din 15 februarie 2006  şi trimis comisiei 
pentru examinare, în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.P.L.-X 79 din 
22 februarie 2006, Camera Deputaţilor fiind  Cameră Decizională. 
 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.P.L.-X 79 din 1.03.2006, avizul Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci nr.70/1.03.2006, avizul Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
nr.26/713/1.03.2006,  precum şi  avizul Consiliului Legislativ 
nr.1679/24.11.2004. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
 
 
               VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
              DEP.PETRE MOVILĂ                    DEP.DR.SORIN PAVELIU 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                           Nr. 28/172/ 22   martie  2006 
 
 

R A P O R T  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2005 pentru suspendarea 
aplicării 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 79/2006) 

 
 

1. Cu adresa nr.P.L.-X 79  din 22 februarie 2006, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi 
avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.167/2005 pentru suspendarea aplicării 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 79/2006)  . 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.P.L.-X 79 din 
1.03.2006, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.70/1.03.2006, avizul Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/713/1.03.2006, precum şi avizul Consiliului Legislativ 
nr.1679/24.11.2004.



         Prin adoptarea, de către Parlament, a pachetului legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii vor fi redefinite 
competenţele şi responsabilităţile componentelor sistemului sanitar din România, inclusiv medicina primară şi ambulatorie 
de specialitate, desfăşurată, în cabinetele medicale. În acest context, până la finalizarea cadrului normativ, se impune 
suspendarea vânzării spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical. Continuarea aplicării Ordonanţei de urgenţă nr.110/2005 determină imposibilitatea armonizării activităţii 
medicale din acest segment-medicina primară şi din ambulatoriul de specialitate, cu celelalte componente. 

Având în vedere importanţa măsurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, comisia propune Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de lege care face obiectul raportului. 

2. Proiectul de lege face parte din  categoria legilor ordinare , potrivit prevederilor articolului 73 din Constituţia 
României, republicată. 

3. La lucrările comisiei din data de 22.03.2006 , au fost prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 
5. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele 
amendamente: 

Nr. 
crt. 

Textul ordonanţei de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 
( autorul 

amendamentului ) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0. 1. 2. 3. 4. 
1. 
 
 
 
 

____ 
 
 
 
 

Titlul legii 
„Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.167/2005 pentru 
suspendarea aplicării Ordonanţei 

Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
0. 1. 2. 3. 4. 
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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” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ___ Articol unic. – „Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.167 din 24 noiembrie 2005 
pentru suspendarea aplicării 
Ordonanţa 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, publicată în Monitorul 

Art.I. – „Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.167 din 24 
noiembrie 2005 pentru 
suspendarea aplicării 
Ordonanţa 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 

Prin introducerea 
Art.II. 



 
0. 1. 2. 3. 4. 
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Oficial al României, Partea I, 
nr.1.100 din 6 decembrie 2005.” 
 

spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi 
conexe actului medical, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.1.100 din 6 
decembrie 2005.” 
 
 
 

3. Titlul ordonanţei de urgenţă 
„Ordonanţă de urgenţă pentru 
suspendarea aplicării 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” 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat Nemodificat  



 
0. 1. 2. 3. 4. 
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4. Articol unic 
„De la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi până 
la 31 martie 2006 se suspendă 
aplicarea 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.654 
din 22 iulie 2005. „ 
 

Nemodificat Nemodificat  

5. ___ ___ Art.II. – „La data 
intrării în vigoare a 
prezentei legi se 
suspendă aplicarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2005 
până la data de 30 iunie 
2006.” 

Prelungirea 
termenului este 
necesară pentru 
definitivarea 
punctului de 
vedere al 
Guvernului 
privind 
modificările 
propuse ale 
Ordonanţei de 
urgenţă a 



 
0. 1. 2. 3. 4. 

 

 6

Guvernului nr. 
110/2005, în 
conformitate cu 
prevederile 
cuprinse în 
pachetul legislativ 
privind reforma 
din domeniul 
sănătăţii. 

  
          În urma dezbaterilor care au avut loc nu au fost înregistrate amendamente repinse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       VICEPREŞEDINTE,                                                                                        SECRETAR, 

                       DEP.PETRE MOVILĂ                                                                         DEP.DR.SORIN PAVELIU 
 
 


