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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 19  şi 20.04.2006 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 19.04.2006 între orele 14,00 - 18,00 , iar în ziua de 20.04.2006 între 

orele  9,00 – 15,00 având  următoarea ordine de zi: 

1. 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 

nr.336 /2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie     

( Plx 197/2006). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 

unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale ( Plx 580/2005). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată 

în unanimitate. 

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 

nr.336 /2005), retrimis la comisiei de către Plenul Camerei Deputaţilor, 

spre reexaminare. 

S-a subliniat faptul că membrii comisiei doresc promovarea actului 

normativ, în cel mai scurt timp, avându-se în vedere că finalizarea 

proiectului de lege a fost întârziată prin două ordonanţe de urgenţă prin 

care s-a cerut suspendarea dezbaterilor până la intrarea în vigoare a 

pachetului legislativ privind reforma în sănătate, pachet care nu cuprinde 

prevederi referitoare la privatizarea cabinetelor medicale.  

Medicii din teritoriu care solicită promovarea proiectului de lege îşi 

manifestă îngrijorarea privind tergiversarea şi eventuala rezolvare a 

acestei probleme atât de importante pentru funcţionalitatea sistemului în 

defavoarea pacienţilor şi a lumii medicale.  

Comisia a dezbătut acest proiect de lege cu seriozitate timp de 

peste 6 luni şi a înaintat Ministerului Sănătăţii în decembrie 2005 

amendamentele acceptate de către toţi membri comisiei. Până în prezent 

Ministerul Sănătăţii nu a trimis observaţiile sale asupra acestui proiect de 

lege. 

În urma discuţiilor comisia a hotărât, în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor pe fond asupra proiectului de lege pentru următoarea şedinţă 

de comisie , termen până la care Ministerul Sănătăţii să înainteze, în scris, 
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un punct de vedere asupra amendamentelor comisiei ;  totodată a cerut ca 

la lucrările comisiei . 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării a propunerii legislative 

privind producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de 

panificaţie ( Plx 197/2006), respinsă de către senat în şedinţa din 16 

martie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  producerea şi 

comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie, stabilind 

condiţiile de fabricare şi caracteristicile calitative pe care trebuie să le 

îndeplinească făina, pâinea şi produsele de panificaţie pentru a asigura 

consumatorilor produse igienice, sigure şi echilibrate din punct de vedere 

nutriţional. 

În urma discuţiilor care au urmat Comisia a constatat că există un 

cadru legislativ care reglementează toate aspectele care fac obiectul 

proiectului de lege privind producerea comercializarea făinii, pâinii şi 

produselor de panificaţie.  

Propunerea legislativă este în fapt reluarea întocmai a unei 

iniţiative formulate acum 3 ani, fără a fi avute în vedere dispoziţiile legale 

care au intrat în vigoare în acest interval de timp ( Legea nr.150/2004 

privind siguranţa alimentelor, modificată şi completată prin Legea 

nr.412/2004, Hotărârea de Guvern nr.924/2005 privind aprobarea 

Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare). 

În legislaţia Uniunii Europene nu există nici un echivalent de act 

normativ specific unui anumit produs sau unei categorii de produse, 

excepţie făcând Directivele Europene care se dau nominal pentru 

organisme modificate genetic ( OMG). 

Propunerea legislativă conţine prevederi privind unele obligaţii ale 

agenţilor economici care au fost eliminate din legislaţia internă ( exemplu 



 4

obţinerea autorizaţiei de funcţionare, licenţierea), precum şi unele 

definiţii eronate a noţiunilor  ( exemplu trasabilitatea , art.11 necoroborat 

cu art.16, confuzii privind noţiunile de siguranţa şi securitate a 

alimentelor ). De asemenea, propunerea legislativă nu reglementează 

decât obligaţiile agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul producerii şi comercializării făinii, pâinii şi produselor de 

panificaţie şi nu conţine prevederi privind stimularea acestora, precum şi 

măsuri de prevenţie a faptelor care trag răspunderea contravenţională şi 

penală în domeniu. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă privind producerea 

şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie ( Plx 

197/2006). 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative privind 

completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 

unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale ( Plx 580/2005), respinsă de 

către senat în şedinţa din 21 noiembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă vizează explicitarea modului de realizare a 

facilităţii prevăzută la alin.(6) şi (7) al art.16 din Legea nr.306/2004 

privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România , cu privire la 

concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. Reamintim 

că facilitarea prevăzută de lege se referă la posibilitatea menţinerii în 

activitate după data pensionării a medicilor de familie din mediul rural 

sau a celor aflaţi sub incidenţa prevederilor Decretului Lege nr.118/1990, 

sub condiţia generică a prezentării unui certificat medical. 
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Completările propuse se realizează prin intervenţia directă asupra 

unui act normativ subsidiar, emis în aplicarea acestei legi, respectiv 

asupra Hotărârii Guvernului nr.884/2004 cu privire la concesionarea unor 

spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. Acestea circumstanţiază modul 

de realizare a respectivei condiţii ( prezentarea certificatului medical 

anual care atestă starea de sănătate a persoanei pensionate) pentru situaţia 

concesionării spaţiilor  cu destinaţia de cabinete medicale către medicii de 

familie din mediul rural pensionaţi sau către cei aflaţi sub beneficiul 

facilităţilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 care sunt menţinuţi 

în activitate şi, totodată, cuprinde şi sancţiunea care intervine în cazul 

nerespectării acestei conduite. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat că, în 

considerarea obiectului reglementărilor din cuprinsul Hotărârii 

Guvernului nr.884/2004, ce conţin prevederi care pun în executare 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, o intervenţie normativă asupra art.5 din această 

hotărâre de Guvern poate fi realizată printr-un proiect de hotărâre de 

Guvern, potrivit simetriei actelor juridice conform dispoziţiilor art.56 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată. 

De asemenea, concesionarea şi vânzarea cabinetelor medicale de 

către medicii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de 

vârstă fac obiectul 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, care a fost 

dezbătută de către comisie. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
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propunerii legislative privind completarea Hotărârii Guvernului 

nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale ( Plx 580/2005). 

 

În cadrul punctului patru  al ordinii de zi , comisia a discutat 

situaţia faptelor petrecute la Spitalul judeţean Slatina care au făcut şi 

obiectul unei emisiuni de televiziune. De asemenea s-au semnalat gravele 

erori săvârşite la Spitalul judeţean Slatina , sub conducerea domnului 

director general Dumitrescu Gheorghe, cu acceptul tacit sau activ al 

doamnei director Conea Dana, director al Direcţiei de Sănătate Publică 

Olt, erori ce au triplat datoriile spitalului, care actualmente au ajuns la 

140 miliarde ROL . 

Comisia a considerat că, pentru asemenea situaţii, operativitatea 

este elementul esenţial care primează chiar asupra democraţiei , astfel 

încât actualul pachet legislativ dă posibilitatea ministrului sănătăţii să 

dispună măsuri de destituire imediată  ce se impun în condiţiile unor fapte 

de o asemenea gravitate. 

 

La punctul cinci 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. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 19.04.2006 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.Buşoi Cristian ( Grup 

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

motivat dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , iar la 

lucrările comisiei din ziua de 20.04.2006 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.Buşoi Cristian ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , 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 ) , neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 
 
 
 


