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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 4 – 6 iunie  2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 4 iunie 2007 între orele 16,00 – 18,00, în ziua de 5 iunie 

2007 între orele 14,00 – 19,00 şi  în ziua de 6 iunie 2007 între orele 

9,00 – 16,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 

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 341/2007) . 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2007 pentru 
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 

aparatului de lucru al Guvernului ( PLx 420/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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 din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 

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 341/2007), respinsă de Senat în 

şedinţa din 26 aprilie 2007. 

În urma dezbaterilor comisia a votat în unanimitate aprobarea 

următoarelor amendamente: 

- Pentru ca titlul legii să corespundă conţinutului acesteia s-a 

introdus sintagma „art.11”. 

- Pentru corelare cu titlul legii a fost modificat articolul unic. 
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- Eliminarea art.1 alin.(1) care prevede ca unităţile medicale 

care au început să funcţioneze ulterior intrării în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 să beneficieze de 

prevederile acesteia.  

Comisia a apreciat că acest text încalcă prevederile art.8 din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 . 

- Eliminarea art.4 alin.(1) care stabileşte o prelungire a 

termenului în care consiliile judeţene sau consiliile locale, după 

caz, trebuie să aprobe prin hotărâre lista spaţiilor din proprietatea 

privată a acestora sau din proprietatea privată a statului care se află 

în administrarea lor, urmând să fie vândute potrivit dispoziţiilor 

acestui act normativ. 

Comisia a apreciat că o prelungire a termenului nu este 

posibilă , întrucât această etapă a procedurii de vânzare a 

cabinetelor medicale s-a încheiat în septembrie 2006. 

- Comisia a aprobat introducerea unui nou text ca pct.1 şi 

anume reformularea art.11 din Legea nr.236/2006. 

Astfel la alin.(2) s-a stabilit că atât spaţiile medicale cumpărate 

cât şi cele rămase nevândute nu pot fi folosite decât pentru 

activităţi medicale şi/sau pentru activităţi conexe actului medical. 

Este necesară această precizare pentru a se asigura 

continuitatea desfăşurării actului medical. 

Pentru corelare cu alin.(2) s-a eliminat alin.(4) întrucât acesta 

prevede posibilitatea schimbării destinaţiei cabinetului medical, iar 
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din textul alin.(5) s-a eliminat sintagma „cu schimbarea 

destinaţiei”. 

Comisia a votat, în unanimitate, adoptarea art.11 alin.(2), 

alin.(4) şi alin.(5) şi eliminarea art.1 alin.(1) şi art.4 alin.(1). 

Comisia a votat, în unanimitate, adoptarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.236 din 09 

iunie 2006 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 341/2007), cu 

amendamentele care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la 

examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 

aparatului de lucru al Guvernului ( PLx 420/2007). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suplimentarea 

numărului de posturi pentru Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietarilor, necesare desfăşurării activităţii 

instituţiei.  
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Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietarilor a fost 

înfiinţată de către Guvern pentru gestionarea întregului proces de 

restituire a proprietăţilor cultelor religioase şi comunităţilor 

minorităţilor naţionale din România şi de acordare a despăgubirilor 

persoanelor care au avut de suferit de pe urma abuzurilor comise 

de către regimul comunist prin nerespectarea dreptului de 

proprietate. 

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

favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea 

unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

( PLx 420/2007). 

 

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul patru 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 au fost prezenţi 14 deputaţi: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ), 
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dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

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

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

( Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

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

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

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

parlamentar) , dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( 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.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), fiind absenţi 

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

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ). 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


