
  
 
 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 04.07.1998 

 
 
 
 

La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 900-1100 
sunt prezenţi 13 deputaţi fiind absent motivat domnul dep.dr.Cândea 
Vasile (Grupul Parlamentar al PDSR). 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

1.  Discuţii asupra iniţiativei legislative a Ministerului 
Sănătăţii privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu deschide lucrările prin a relua în 
discuţie importanţa acestei iniţiative legislative şi a implicaţiilor pe care 
le poate produce prin efectele ei. În acest sens, consideră că promovarea 
sub forma unei ordonanţe guvernamentale în perioada vacanţei 
parlamentare este neavenită, aceasta fiind necesară a fi introdusă în 
dezbaterea Parlamentului sub forma unui proiect de lege. Domnia sa 
arată că în urma votului unanim al membrilor comisiei din data de 
28.05.1998 a înaintat Ministerului Sănătăţii şi Guvernului României 
poziţia Comisiei pentru sănătate şi familie privind înaintarea acestei 
iniţiative în dezbaterea Parlamentului sub forma unui proiect de lege. 

 
 
 

 

     Parlamentul  României 
        Camera  Deputaţilor 
  
 
              Comisia pentru sănătate şi familie               Bucureşti 04.07.1998 
         Nr. 264/XXXVI/8 



 2

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că, în prezent, în 
stomatologie sunt luate în evidenţă aproximativ 1500 de cabinete, care 
funcţionează conform Legii 54/1991 (a micului întreprinzător). 

În ceea ce priveşte situaţia cabinetelor medicale de alte 
specialităţi, în prezent, Ministerul Sănătăţii nu are o situaţie centralizată. 
Privatizarea acestora s-a făcut conform Legii nr.54/1991 şi a Legii 
nr.31/1991. 

Domnia sa apreciază că nu se poate vorbi de privatizare 
reală în domeniul medical decât după apariţia Legii cabinetului medical. 

Iniţiativa legislativă a Ministerului Sănătăţii care se vrea 
promovată sub forma unei ordonanţe de guvern este incompletă. Aceasta 
nu cuprinde formele de privatizare a cabinetelor. Se cunoaşte că, în 
prezent pământul şi clădirile, ca statut juridic, sunt catalogate ca 
proprietate publică a statului şi date în administrarea unităţilor sanitare. 

Iniţiativa legislativă nu stipulează care sunt modalităţile de 
privatizare a acestor spaţii. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel - consideră că primul pas în 
ceea ce priveşte privatizarea îl constituie cumpărarea sau concesionarea 
spaţiilor, ceea ce se poate rezolva numai după clarificarea situaţiei 
spaţiilor, care în marea lor majoritate sunt revendicate de anumite 
persoane fizice. Atât pentru dotarea spaţiilor cât şi cumpărarea acestora  
este necesar ca pentru persoanele fizice interesate, să se acorde credite cu 
dobândă minimă. De asemenea statul trebuie să acorde reduceri de 
impozit, precum şi reduceri ale taxelor pentru curent electric, apă, gaze şi 
alte cheltuieli de întreţinere. 

Domnia sa consideră că medicii care, în prezent, îşi 
desfăşoară activitatea în cabinete să aibă drepturi preferenţiale în 
vânzarea sau concesionarea acestora. 

Domnul dep.prof.Buga Florea - în general este de acord cu 
antevorbitorul său. Domnul deputat arată că, datorită bugetului deficitar 
pentru sănătate, soluţia optimă pentru privatizarea cabinetelor este 
licitaţia deschisă, aşa cum se procedează în alte ţări. Domnia sa consideră 
că la aceste licitaţii toţi candidaţii trebuie să aibă drepturi egale. Prin 
licitaţii, conform legilor în vigoare, nu există societăţi comerciale prin 
care cei care lucrează în cadrul acestora au drepturi preferenţiale. 
Realizarea privatizării, prin acordarea de drepturi preferenţiale, va 
favoriza nejustificat o anumită categorie de cetăţeni. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu - consideră  vânzarea ca 
principala formă de privatizare a cabinetelor. De asemenea arată că, 
persoanele care doresc să cumpere cabinete trebuie să beneficieze de 
anumite facilităţi financiare. Este de acord cu domnul dep.prof.Miloş 
Aurel în ceea ce priveşte reduceri sau chiar scutiri de impozite pe cel 
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puţin 5 ani, pentru acei medici care îşi investesc profitul în achiziţionarea 
de aparatură modernă pentru diagnostic şi tratament. Domnul 
dep.dr.Dragoş Liviu arată că în ciuda faptului că baza activităţii medicale 
este medicina şi inclusiv cabinetele medicale, statutul neclar în ceea ce 
priveşte proprietatea cabinetelor medicale constituie un impediment 
pentru care nu se poate declanşa privatizarea. 

Consideră că este imperios necesar clarificarea statutului de 
proprietate al acestora, deoarece, în acest sens, legislaţia în vigoare are 
multe lacune. 

Iniţiativa legislativă propusă de Ministerul Sănătăţii nu 
cuprinde aspectele mai sus menţionate. Aceasta stipulează doar formele 
de organizare a cabinetelor medicale, precum şi documentaţia necesară 
funcţionării acestora. 

Art.15 din iniţiativa legislativă a Ministerului Sănătăţii se 
referă la înfiinţarea cabinetelor medicale în cadrul actualelor dispensare 
medicale, policlinici şi alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţi, ori, în 
prezent, clădirile sunt proprietăţi publice ale statului. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc - arată că privatizarea 
serviciilor medicale în general şi a cabinetelor medicale în special este o 
problemă principală a Reformei Îngrijirilor de Sănătate din România, dat 
fiind faptul că eficienţa economică a sistemului actual este foarte scăzută. 
Privatizarea va duce la o eficienţă mai mare prin stimularea competiţiei 
între furnizorii de îngrijiri de sănătate, stimularea politicilor eficiente 
pentru personal şi acordarea de stimulente pentru un management bun. 
Deci este important ca deţinerea în proprietate a cabinetelor medicale să 
devină atractivă, ceea ce se poate realiza prin condiţii atractive de luare 
în proprietate a facilităţii respective. Domnia sa arată că nu trebuie să 
existe o discriminare între cabinetele medicale de stat şi private. Ambele 
tipuri de cabinete medicale pot încheia contracte cu casele de asigurări de 
sănătate. Pe de altă parte, aşa cum reiese din iniţiativa legislativă, în toate 
cabinetele medicale, medicii au posibilitatea eliberării reţetelor de 
medicamente parţial sau total compensate. 

Domnul dep.dr.Rădulescu Cristian - arată că indiferent care 
este forma de proprietate a cabinetelor medicale, medicul care 
funcţionează în cabinetul medical exercită o activitate privată. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea - arată că, în prezent, există 
multe cabinete privatizate ca servicii, dar nu ca proprietate. În mare 
majoritate aceste cabinete sunt cabinete stomatologice. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu îşi exprimă nemulţumirea faţă de 
poziţia Ministerului Sănătăţii (prin angajamentul domnului dr.ex-
ministru Ion Bruckner) de a înainta Parlamentului un proiect de lege 
privind înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. 

Fiind epuizată ordinea de zi, domnul dep.dr.Ion Berciu 
declară închise lucrările comisiei. 

 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 


