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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi , fiind absent 

motivat 1 deputat. 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.Eugen Nicolăescu, 

ministrul sănătăţii, dl.dr.Cristian Vlădescu, preşedintele Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate , doamna Cristina Bărbuţă, director general 

adjunct Ministerul Sănătăţii , doamna Ana Radu – director general, 

Ministerul Finanţelor Publice . 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii Bugetului 

de Stat pe anul 2006 – Secţiunea pentru sănătate ( aviz) 

2. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin.(3) al art.53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 93/2004 şi aprobată prin Legea nr.583/2004 ( respinsă de 

către Senat) – Raport de respingere cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 
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3. 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). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a continuat dezbaterile 

asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2006 – Secţiunea 

pentru sănătate . 

În deschiderea lucrărilor dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că din 

analiza preliminară a bugetului pentru sănătate care a avut loc în şedinţa 

din data de 26.10.2005 nu a rezultat, cu claritate dacă au fost alocate 

resurse financiare pentru unele cheltuieli asumate sau obligatorii. În baza 

acestor observaţii comisia a hotărât ca să se solicite, în scris, punctele de 

vedere ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului  Finanţelor Publice şi 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Răspunsurile înaintate 

comisiei de către aceste instituţii nu sunt satisfăcătoare deoarece nu oferă 

date concrete. Domnia sa solicită informaţii suplimentare întrucât a 

formulat o serie de întrebări, ca de exemplu necesarul de ambulanţe ce 

trebuiesc înlocuite în anul 2006 şi soluţionarea pozitivă sau negativă a 

asistenţei gratuite pentru medici, asistenţi, moaşe şi dentişti. 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău intervine arătând că medicii, 

asistenţii, moaşele şi dentiştii trebuie să plătească contribuţia de asigurări 

de sănătate şi subliniază că „este vorba de a avea calitatea de membru şi 

de a avea nişte limite”. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că prevederile privind gratuitatea la 

asistenţă medicală din Legea nr.306/2003 privind exercitarea profesiei de 

medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 

sunt în concordanţă cu cele ale altor categorii profesionale ( magistraţi, 

poliţişti etc.) care atât ei cât şi membrii de familie plătesc contribuţia la 

asigurări de sănătate, însă diferenţa pe care o plătesc pentru 

medicamentele din reţetele compensate le este returnată de ministrul de 

resort. Din răspunsul Ministerului Sănătăţii nu reiese că există suma 

necesară în buget. Domnia sa a înaintat un amendament care cuprinde 

suma necesară pentru acoperirea diferenţei. Dl.dep.dr.Paveliu Sorin 

apreciază că este necesară o reglementare unitară prin care să beneficieze 

de aceste drepturi şi medicii ori se abrogă prevederile valabile pentru 

celelalte categorii profesionale. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că prevederile privind gratuitatea 

asistenţei medicale la medici, asistente, moaşe şi dentişti intră în vigoare 

la 1 ianuarie 2006, însă nu au acoperire financiară legală. 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău apreciază că nu se pot face 

discriminări şi ca urmare nici o categorie profesională nu trebuie să 

beneficieze de asistenţă medicală gratuită. Toţi trebuie să fie plătitori 

deoarece protezele sunt foarte scumpe ( 40.000 euro/proteză). De 

asemenea propune să se fiscalizeze plăţile informale care ar aduce „ un 

plus de confort în bătălia împotriva corupţiei”. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că propunerile antevorbitorului nu 

fac obiectul proiectului Legii bugetului de stat /2006. Referitor la 

acordarea asistenţei medicale gratuite pentru medici, moaşe, asistente şi 

dentişti, arată că aceste prevederi au fost votate în unanimitate în comisie. 

În continuare, domnia sa propune un amendament care se referă la 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii cu 400.000 mii lei. Suma 

cerută este necesară  pentru  reabilitarea şi modernizarea unor 
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echipamente medicale  din  unităţile sanitare şi pentru achiziţionarea de 

aparate medicale noi, pentru  dotarea serviciilor de ambulanţă judeţene şi 

a municipiului Bucureşti cu ambulanţe, precum si   pentru  completarea 

stocului de rezervă al Ministerului Sănătăţii pentru situaţii speciale cu 

medicamente, materiale sanitare, dezinfectanţi. 

 Dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii arată că bugetul pentru 

sănătate este „atât cât permite şi câte resurse sunt alocate”. Bugetul pentru 

sănătate/2006 trebuie să se încadreze în parametrii economici existenţi. 

Bugetul pentru sănătate/2006 este cu 4,6 % mai mare decât bugetul de 

sănătate/2005; un buget realist oferă posibilitatea de a se programa 

activitatea într-un buget predictibil. 

La propunerea creditelor bugetare pentru anul 2006 la titlul 

Cheltuieli de capital în sumă de 157.710 mii lei RON au stat următoarelor 

principii: 

- Pentru obiectivele de investiţii în continuare, s-a propus 

alocarea sumei de 81.888 mii lei RON pentru finanţarea a 21 obiective de 

investiţii în continuare, începute din anii precedenţi în mare majoritatea 

din anii 1990-1996. Propunerile pentru alocarea fondurilor au la bază 

solicitările unităţilor sanitare beneficiare de astfel de lucrări, care au avut 

în vedere stadiul fizic al investiţiilor estimat a fi realizat până la finele 

anului 2005, precum şi procesul tehnologic ce urmează a fi parcurs până 

la finalizarea obiectivelor de investiţii . Din cele 21 de obiective de 

investiţii în continuare se estimează a se finaliza până la finele anului 

2006, din sumele alocate, un  număr de 6 obiective. Restul rămân în 

portofoliul Ministerului Sănătăţii în vederea eşalonării acestora pe 

perioada 2007 – 2009. 

- Pentru obiectivele de investiţii noi s-a propus alocarea sumei 

de 1.988 mii lei RON. La baza propunerilor se află necesitatea şi 

oportunitatea începerii lucrărilor de introducere gaze naturale la Spitalul 
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orăşenesc Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare şi de amenajare a centralei 

termice, etapa a II- a , la Spitalul judeţean Zalău. Cele două obiective  noi 

de investiţii încep şi se finalizează în cursul anului 2006 şi vor determina 

reducerea cheltuielilor de întreţinere a celor două unităţi sanitare având în 

vedere că acestea sunt amplasate în zone geografice în care sezonul rece 

este de peste 6 luni pe an. 

- Pentru poziţia C, Alte cheltuieli de investiţii, s-a propus 

alocarea sumei de 73.824 mii lei RON din care: 

a) dotări independente suma de 3.759 mii lei RON pentru 

asigurarea componentei locale (TVA, taxe vamale) aferente derulării 

contractelor de achiziţii din acordul  de împrumut cu Banca Mondială, 

pentru achiziţionarea de mijloace fixe la nivelul unităţilor sanitare din 

subordinea Ministerului Sănătăţii finanţate integral de la bugetul de stat; 

b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, suma de 

3.800 mii lei pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice a 

Spitalului de chirurgie cardiovasculară Carpantier Bucureşti şi a 

Spitalului municipal Bacău; 

c) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind 

consolidările, suma de 50.956 mii lei RON necesară continuării execuţiei 

la 18 obiective la care lucrările de consolidare au început din anii 

precedenţi, din care 8 obiective se pot finaliza până la sfârşitul anului 

2006, începerea lucrărilor de consolidări clădiri la încă 11 obiective din 

care s-ar mai putea finaliza încă 4 obiective până la sfârşitul anului 2006, 

precum şi asigurarea componenţei locale derulării proiectului Spital 

Colţea; 

d) alte cheltuieli asimilate investiţiilor, suma de 15.309 mii lei 

RON, pentru asigurarea componenţei locale aferente derulării 

programului de reabilitare maternităţi ce se va derula în baza acorudlui de 

împrumut cu Banca Mondială, precum şi pentru asigurarea fondurilor 
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necesare realizării de lucrări de reparaţii capitale la unităţile sanitare din 

subordinea Ministerului Sănătăţii finanţate integral de la bugetul de stat. 

Se constată o creştere substanţială la programele naţionale de 

sănătate ( care se derulează în colaborare cu Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate ) de exemplu la programul privind bolile netransmisibile se 

înregistrează o creştere de 218,8 %. 

Pentru prima dată se derulează un program naţional de îngrijiri la 

domiciliu care are ca scop prevenţia şi care va duce la realizarea unor 

economii la spitale. 

În anul 2006 în prima etapă, după ce Parlamentul va adopta Legea 

privind programele naţionale de sănătate bugetul va creşte cu încă 0,2 %; 

în plus, pachetul de legi pentru care Guvernul îşi asumă responsabilitatea 

va face unele corecţii necesare în bugetul pentru sănătate/2006 deoarece 

acesta va creşte la 4 % din PIB. 

Afirmaţia privind cota de 4,9 % din PIB a fost făcută în momentul 

când s-a gândit un alt PIB şi alte contracte ale Ministerului Sănătăţii şi 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că bugetul pentru sănătate/2006 

este de 3,4 % din PIB, ceea ce înseamnă un buget mic. Ministerul 

Sănătăţii a promis un buget de 5 % pentru anul 2006 ceea ce nu s-a 

realizat . Conform Uniunii Europene în anul 2007 bugetul pentru sănătate 

trebuie să reprezinte 6 % din PIB deoarece pacienţii români vor avea 

dreptul de a se trata în străinătate; în condiţiile în care nu se alocă acest 

procent sistemul de sănătate va falimenta , deoarece va consuma banii pe 

tratamentele medicale din străinătate . În Grecia sistemul de sănătate a 

falimentat în 2 ani după intrarea în Uniunea Europeană, deoarece nu a 

avut un buget pentru sănătate care să acopere şi tratamentele medicale 

efectuate în străinătate. 
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În concluzie, domnia sa apreciază că „ nu se înţelege că bugetul 

pentru sănătate se bazează pe numărul de plătitori ai contribuţiei de 

asigurări de sănătate.” 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că în cifre reale şi absolute se 

constată o creştere de aproximativ 8 % a bugetului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate /2006 faţă de bugetul Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate/2005 şi de 18 % faţă de bugetul Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate/2004. În structura bugetului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate/2006 se constată că veniturile totale sunt egale cu cheltuielile 

totale întrucât toate fondurile adunate au fost utilizate în structura 

bugetului ( excedentul de 5.000 miliarde lei va fi alocat la rectificarea 

bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din luna noiembrie 

2005). Structura bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/2006 

cuprinde şi un fond de rezervă care reprezintă cea mai mare sumă din 

istoria bugetului. 

Domnia sa apreciază că în condiţiile României se constată o 

creştere semnificativă a bugetului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate/2006 , însă insuficientă în ceea ce priveşte pacientul. 

Dl.Eugen NIcolăescu arată că în anul 2005 prin o serie de acte 

normative au fost legalizate şi plăţile restante de exemplu plata datoriilor 

la medicamente ( 8.500 miliarde lei se va face până la 31 ianuarie 2006; 

dacă această sumă se include în bugetul pentru sănătate/2006 se constată 

o creştere de 0,3 % a acestuia. De asemenea dacă în anul 2006 nu vor mai 

exista plăţi restante se poate vorbi de o creştere a bugetului pentru 

sănătate/2006. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că, din punct de vedere 

economic, achitarea plăţilor restante este un lucru bun, însă dacă nu vor 

exista medicamente, preţul plătit va fi foarte mare.  
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În ultimii 5 ani bugetul de sănătate/2006 este cel mai mic, ceea ce 

înseamnă o lipsă de interes  a celor care au alcătuit bugetul. Este adevărat 

că bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate /2006 nu cuprinde un 

excedent , însă în structura acestuia nu mai există nici fondul de rulment, 

iar consecinţele vor fi dezastruoase. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că în structura bugetului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate /2006 se regăseşte fondul de rezervă 

care, în fiecare lună, este folosit ca fond de rulment. 

Dl.Eugen Nicolăescu arată că bugetul pentru sănătate/2006 este cel 

mai bun buget din ultimii 15 ani. Acesta trebuie analizat în cifre absolute 

şi nu raportat la PIB. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că din 1997 şi până în prezent 

bugetul pentru sănătate/2006 reprezintă cel mai mic procent din PIB    

(3,4 %); raportarea s-a făcut permanent la % PIB şi nu la cifre absolute şi 

pe numărul de locuitori. 

Dl.prof.dr.Dan Sabău arată că raportarea bugetului de 

sănătate/2006 atât la numărul de locuitori, cât şi cifre absolute evidenţiază 

că este cel mai mare buget pentru sănătate în ultimii 15 ani. 

Dl.dep.Movilă Petre întreabă cât din necesarul sistemului de 

sănătate este acoperit de bugetul pentru sănătate/2006. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că este prima dată când la 

baza alcătuirii bugetului pentru sănătate/2006 stă o altă filozofie. 

Deoarece în prezent se recunoaşte că în bugetele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate anterioare au existat excedente, este momentul ca 

acestea să se legalizeze şi să se stopeze datoriile. Domnia sa întreabă cum 

au fost repartizate sumele  pe asistenţa primară, ambulatorie şi pe spitale. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu întreabă de ce în bugetul /2006 nu s-au 

alocat sume suplimentare pentru asistenţa medicală şi prespitalicească. 
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Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că reforma în sistemul de 

sănătate este obligatorie; în sectorul „îngrijiri la domiciliu există 

cheltuieli nejustificate, deoarece nu s-au modificat listele de medicamente 

compensate şi gratuite şi totodată nu s-au standardizat sumele pentru 

efectuarea analizelor medicale. Bugetele pentru spitale sunt insuficiente, 

82 % din acestea sunt utilizate pentru plata salariilor ( de exemplu 

Spitalul Sf.Ioan Bucureşti); restul de 18 % este folosit pentru licitaţiile 

electronice. DRG sunt punctate incorect existând diferenţe mari de bani 

între specialităţi; centrele de diagnostic au primit sume prea mari, care nu 

se justifică ( Euromedica). 

Referitor la numirea directorilor de spital, domnia sa arată că nu se 

găsesc în incompatibilitate; în alte ţări profesorii universitari sunt rugaţi 

să preia conducerea spitalelor deoarece aceştia reprezintă un atu pentru 

spital. 

În ceea ce priveşte bugetul spitalelor, acesta ar trebui să fie unul 

global şi nu defalcat pe capitole. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru afirmă că reforma în sănătate 

trebuie să se bazeze pe competiţie, concurenţă şi competenţă. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian consideră că bugetul pentru sănătate/2006 

trebuie privit realist, în sume absolute şi cât poate cheltui România. 

Bugetul global în România este de 29 % din PIB în timp ce în Germania 

este de 42 % din PIB; nu trebuie să se facă declaraţii politicianiste, însă 

subliniază că opoziţia va ataca bugetul . Ministrul sănătăţii a afirmat în 

şedinţă că va găsi sume suplimentare în anul 2006; sunt 2 zone unde se 

poate face o eficientizare a bugetului: în spitale şi sectorul paraclinic. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion  arată că salariile pentru lunile noiembrie – 

decembrie 2005 nu sunt acoperite şi întreabă care sunt datoriile la 31 

decembrie 2005. De asemenea doreşte ca Ministerul Sănătăţii şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate să prezinte o comparaţie între bugetul 
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efectiv pentru plăţi curente şi cele pentru plăţile totale. Totodată întreabă 

dacă în bugetul/2006 vor fi incluse şi contribuţiile la asigurări de sănătate 

ale pensionarilor care în prezent nu plătesc. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, în general, bugetele sunt 

contestate. Bugetul pentru sănătate/2006 este unul pozitiv, se constată o 

creştere la 130 euro/locuitor. Referitor la datorii ( 840.000 mii lei) 

domnia sa arată că se intenţionează plata acestora la 31 ianuarie 2006, 

însă suma nu este acoperitoare şi nu se regăseşte în buget; se va include 

prin rectificarea bugetară din 2005 ? În ceea ce priveşte plata personalului 

medical domnia sa arată că s-a aprobat o majorare a salariilor de 25 % 

care nu se regăseşte în buget; probabil că şi această problemă se va 

rezolva prin rectificarea bugetară din 2005 însă se va lua în calcul suma 

iniţială din buget şi ca urmare va rezulta o sumă care nu este acoperitoare. 

În bugetul pentru sănătate/2006 se remarcă o creştere a serviciilor 

privind dializa cu 7 %. Domnia sa solicită date concrete pe această temă, 

subliniind că în funcţie de răspunsul primit va vota sau nu bugetul. 

În continuare dl.dep.dr.Paveliu Sorin  solicită un răspuns de la 

Ministerul Sănătăţii privind necesarul de ambulanţe, aparate radiologice 

şi ATI; sunt prinse în bugetul pe anul 2006 sume pentru acestea sau există 

soluţii pentru rezolvarea acestei probleme ? dacă nu  domnia sa doreşte ca 

Ministerul Sănătăţii să ia act de acest aspect, avându-se în vedere că 

numai pentru ambulanţe sunt necesari 1.500 miliarde lei ROL. 

Dl.senator prof.dr.Mircea Cinteză întreabă dacă s-a evaluat şi s-a 

prevăzut în bugetul/2006 un buget de cost pentru pachetul de legi de 

reformă şi dacă se regăseşte în bugetul pentru sănătate/2006, suma 

reprezentând asistenţa medicală gratuită pentru o parte din personalul 

sanitar. 
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Dl.senator I.Popa întreabă Ministerul Sănătăţii dacă ordinul 

Ministerului Sănătăţii de blocare a posturilor pentru anestezişti se 

menţine şi pentru spitale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că bugetul Ministerului 

Sănătăţii/2006 reprezintă 94,6 % din bugetul pentru sănătate/2005, iar 

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/2006 este mai mic cu 

7,7 % mai mic decât cel din anul 2005; ca urmare nu există o creştere 

reală a bugetului pentru sănătate/2006. Programele naţionale de sănătate 

privind prevenţia şi cele curative nu au putut fi susţinute financiar şi, în 

consecinţă, doreşte să cunoască cum se va rezolva această problemă; de 

ce nu se acordă de la bugetul de stat bani pentru programele de sănătate, 

aşa cum se procedează în alte ţări. 

Referitor la criza de medicamente, domnia sa apreciază că 

„subvenţiile anterioare s-au cam pierdut şi această criză se va menţine”. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază pozitiv faptul că pentru Spitalul de 

urgenţă Iaşi s-a alocat în anul 2006 o sumă de 10 ori mai mare. În ceea ce 

priveşte necesarul de ambulanţe, aparatura radiologică şi ATI domnia sa 

consdieră că trebuie să se găsească o sumă necesară achiziţiilor deoarece, 

în special, parcul de ambulanţe este învechit. 

Sistemul de achiziţii publice nu este bun şi ca urmare trebuie să se 

stabilească reguli care să fie benefice pentru sistemul de sănătate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că bugetul pentru sănătate/2006 nu 

cuprinde suma necesară privind asigurarea asistenţei medicale gratuite 

pentru medici, dentişti, moaşe şi asistenţi; celelalte ministere au prevăzute 

în bugetele proprii aceste sume. Domnia sa a propus un astfel de 

amendament însă va reveni asupra sumei propuse. În continuare afirmă că 

se poate discuta dacă această gratuitate este echitabilă, însă acest lucru 

trebuie să fie rezolvat în mod unitar. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază încă o dată că bugetul pentru 

sănătate/2006 este mic şi nu a înregistrat nici o creştere. 

Referitor la datoriile din sistem domnia sa apreciază că se 

datorează subfinanţării  sistemului de sănătate; afirmaţia ministrului 

sănătăţii că în anul 2006 nu vor mai exista datorii înseamnă că „vor muri 

oamenii” şi că ministrul sănătăţii îşi asumă o mare responsabilitate. 

Reforma presupune costuri şi în special în prevenţie a cărei 

rezultate se vor vedea peste 8 – 10 ani. 

Domnia sa întreabă „cum se va finanţa reforma cu bani mai puţini 

decât în anul 2005”. 

Dl.Eugen Nicolăescu răspunde că bugetul pentru sănătate/2006 nu 

cuprinde pachetul de reformă; nu acceptă discuţii pe „tema bugetului 

subfinanţat care nu face faţă”; „ se încearcă să se rezolve problemele 

esenţiale”. Este adevărat că în prevenţie nu se obţin rezultate imediate, 

dar paşii trebuie făcuţi. 

Critica făcută de antevorbitor are caracter politic , a fost o criză 

gravă a medicamentelor iar dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , în calitate de 

ministru al sănătăţii , nu a făcut nimic.  

În ceea ce priveşte reforma în sănătate domnia sa apreciază că 

aceasta „ costă dar poate aduce şi bani prin ceea ce  face reforma însăşi”; 

„reforma are şi bani în ea şi cei 10.000 miliarde lei ROL şi contribuţiile la 

asigurări de sănătate privată. 

Din cei 10.000 miliarde lei ROL , 7.000 miliarde lei ROL 

reprezintă investiţii, dotări şi infrastructură, 2.500 miliarde lei ROL se vor 

cheltui pentru programele naţionale de sănătate şi 500 miliarde lei ROL 

pentru situaţii speciale. 

Dl.Eugen Nicolăescu afirmă că „sunt limitate şi anumite direcţii 

care trebuie făcute”. În următorii ani sumele la bugetul pentru sănătate 

vor creşte; vor plăti contribuţia la asigurările de sănătate pensionarii care 
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au un venit mai mare de 9.000.000 lei ROL; persoanele care lucrează în 

străinătate şi altele. Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate va fi 

investit ( valorizat) ceea ce înseamnă că vor fi mai mulţi bani în sistem. 

În continuare ministrul sănătăţii subliniază că „ va insista până se 

va înţelege că reforma trebuie făcută”. 

Răspunzând la întrebarea dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză arată că 

pachetul de legi de reformă se va finaliza în următoarele zile; observaţiile 

dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză sunt corecte şi vor fi rezolvate prin 

proiectul de reformă a cărui scop este realizarea unui management 

superior. În anul 2008 bugetul pentru sănătate va fi de 6 % din PIB.  

Un alt răspuns se referă la achiziţionarea de ambulanţe, aparatură 

radiologică şi ATI – suma se regăseşte la capitolul Cheltuieli de capital – 

460 miliarde lei RON. 

Pachetul de legi de reformă cuprinde şi proiectul de lege privind 

sistemul integrat de asistenţă de urgenţă. Pachetul de legi va costa 

aproximativ 10.000 miliarde lei ROL. 

Referitor la gratuitatea asistenţei medicale pentru medici, dentişti, 

asistenţi şi moaşe, dl.Eugen Nicolăescu arată că suma nu este prinsă în 

buget, însă acceptă amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin pe care îl va 

susţine în cadrul Comisiilor de buget finanţe. 

Răspunzând la întrebarea privind menţinerea blocării posturilor în 

spitale pentru medicii anestezişti arată că acestea, în situaţii speciale, se 

pot debloca numai dacă nu se introduce bugetul global al spitalului. 

Pentru programele naţionale de sănătate sunt alocaţi aproximativ 

2.000 miliarde lei ( există un proiect de lege privind programele naţionale 

de sănătate). În bugetul de sănătate/2006 nu sunt cuprinse diferenţele , iar 

în ceea ce priveşte sistemul de achiziţii publice subliniază că este nevoie 

de disciplină ( sunt o serie de licitaţii trucate). 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază răspunsurile antevorbitorului şi 

îl asigură de buna credinţă a comisiei. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunde că : 

- suma/2006 pentru asistenţa medicală primară este mai mare 

cu 15 – 20 %, iar cea pentru programele naţionale de sănătate cu 15 %; 

- DRG este variabil deoarece bugetul se face pe bază istorică  

( 80 %) şi pe servicii ( 20 %); 

- datoriile/2005 cuprind 3.700 miliarde lei ROL din care s-a 

plătit 1.000 miliarde lei pe medicamente compensate. Se va intra cu 

aceste datorii în anul 2006 pentru că medicamentele se achită la 180 zile, 

materialele consumabile la 60 de zile, programele de sănătate la 45 de 

zile. Toate sunt plăţi contractuale prinse în buget. 

În ceea ce priveşte datoriile necontractuale rămâne să se vadă ce se 

va plăti. 

Datoriile la spitale reprezintă suma de 3.000 miliarde lei 

suplimentar faţă de plata salariilor. 

Dl.Eugen Nicolăescu anunţă că prin rectificarea de buget/2005 care 

se va face în următoarele 14 zile se vor acoperi salariile pe lunile 

noiembrie – decembrie 2005. 

Domnia sa îşi exprimă speranţa ca bugetul pentru sănătate/2006 să 

fie votat în forma prezentată şi cu amendamentul privind gratuitatea 

asistenţei medicale pentru medici, dentişti, moaşe şi asistente. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că, în comparaţie cu anul 2005, 

în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate /2006 sunt prevăzute 

sume mari numai pentru medicamentele necesare bolnavilor cronici. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunde că suma alocată medicinii 

primare a crescut cu 15 % în anul 2006. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită un răspuns privind bugetul pentru 

dializă. 
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Doamna Ana Radu îi răspunde că bugetul pentru dializă se referă 

numai la cele 8 centre pilot, restul dializei regăsindu-se în programul 

pentru sănătate. În bugetul pentru anul 2006 s-au cumulat cei 3 indicatori 

şi s-a făcut un capitol separat. 

În ceea ce priveşte achiziţionarea de ambulanţe este vorba de 

obţinerea unui împrumut; codul fiscal nu are în calcul accizarea pentru 

tutun şi alcool pentru a se obţine o sumă şi din acest sector. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune ca să se procedeze la votarea 

amendamentelor şi supune la vot adoptarea acestora în bloc sau 

individual. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întrebă dacă cele de fond vor fi adoptate ca 

amendamente ale comisiei sau individuale. 

Dl.prof.dr.Dan Sabău propune votarea individuală a 

amendamentelor subliniind că amendamentele punctuale nu-şi găsesc 

locul în buget. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian nu este pentru votarea amendamentelor ca 

fiind ale comisiei; domnia sa anunţă că va vota contra tuturor 

amendamentelor. 

Dl.prof.dr.Dan Sabău subliniază, încă o dată, că amendamentele pe 

obiective nu ar trebui votate, în schimb cele pe judeţe care sunt a 40-a 

parte din buget se pot lua în calcul. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că la Anexa 3 apar fişe individuale şi 

atunci ori se votează fişele noi în bloc ori se discută individual. 

Dl.senator I.Popa apreciază că introducerea în buget a unor fişe noi 

dovedeşte neseriozitate. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru propune să se voteze bugetul fără 

Anexa 3 care este alcătuită pe criterii incorecte. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune discutarea fiecărui 

amendament. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot suplimentarea bugetului 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate /2006 cu 1.240.000 mii lei 

RON, necesară pentru plata datoriilor către furnizorii de servicii medicale 

şi medicamente. 

Dl.senator I.Popa nu este de acord cu amendamentul subliniind că, 

Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului a respins o 

propunere legislativă cu această temă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că aceste datorii sunt recunoscute de 

Ministerul Finanţelor Publice ; este de acord cu amendamentul pentru că 

este o atenţionare a Ministerului Sănătăţii . 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău nu este de acord cu amendamentul 

propus deoarece bugetul este mic. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru informează că se va obţine la vot 

pentru toate amendamentele. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul  care votat 

cu 4 voturi pentru, 7 împotrivă şi 5 abţineri este respins. 

Domnia sa supune la vot amendamentul privind suplimentarea 

bugetului Ministerului Sănătăţii /2006 cu 400.000 mii lei RON, care este 

votat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul privind 

introducerea în bugetul Ministerului Sănătăţii a unor reglementări privind 

creditele multianuale pentru programele sau subprogramele de sănătate 

care, cu 3 voturi pentru, 5 împotrivă şi 8 abţineri, este respins. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot 2 amendamente privind 

Centrul de Cardiologie Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean Timişoara 

care sunt adoptate cu 11 voturi pentru şi 5 abţineri. 

Domnia sa supune la vot 2 amendamente ale dl.dep.dr.Luchian Ion 

privind Spitalul de obstetrică-ginecologie Ploieşti şi Spitalul Sinaia  care 

sunt adoptate cu 10 voturi pentru, 11 împotrivă şi 4 abţineri. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică privind Spitalul Slatina care este votat cu 8 

voturi pentru, 2 împotrivă şi 6 abţineri. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot grupul de amendamente (6) 

din judeţul Iaşi ( obiective = 6 spitale) care este votat cu 8 voturi pentru, 1 

împotrivă şi 5 abţineri. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul 

dl.dep.dr.Dida Corneliu – Spitalul judeţean Constanţa care este adoptat cu 

8 voturi pentru, 1 împotrivă şi 5 abţineri. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentele 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu privind creşterea cu 10 % a asistenţei medicinii 

primare şi prespitaliceşti , precum şi pentru transplant. Sunt adoptate cu 

10 voturi pentru, 1 împotrivă şi 5 abţineri. Ulterior retrage amendamentul 

cu transplantul. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin privind suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii cu 100 miliarde lei ROL. Acesta este adoptat cu 14 voturi pentru 

şi 2 abţineri. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot grupul de amendamente 

primite de domnia sa din toată ţara ( 33 amendamente) care cu 3 voturi 

pentru, 2 împotrivă şi 11 abţineri este respins. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentele (2) ale 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru , unul cu caracter general şi celălalt privind 

creşterea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , care sunt 

respinse. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei privind Spitalul 

judeţean de urgenţă Bacău care cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă şi 12 

abţineri este respins. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul dl.Stan Ion 

privind Spitalul municipal Fălticeni care cu 3 voturi pentru,  1 împotrivă 

şi 12 abţineri este respins. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot amendamentul 

dl.dep.Antal Istvan privind Spitalul municipal Odorheiul Secuiesc care cu 

5 voturi pentru, 1 împotrivă şi 10 abţineri este respins. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot grupul de amendamente ale 

dl.dep.Mihai Stănişoară care cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă şi 12 abţineri 

sunt respinse. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan supune la vot proiectul Legii bugetului 

pentru sănătate/2006 care este avizat favorabil ( cu 16 amendamente 

admise şi 44 amendamente respinse) cu 16 voturi pentru şi 2 împotrivă. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a procedat la examinarea, în 

fond, a pentru modificarea şi completarea alin.(3) al art.53 al Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată şi completată prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2004 şi aprobată prin Legea 

nr.583/2004 ( PLX 465/2005) care a fost respinsă de către Senat în 

şedinţa din 6 octombrie 2005. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea alin.(3) al art.53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare , în sensul 

legiferării cotei de contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe care 

trebuie să o plătească în cazul în care se asigură cetăţenii români cu 

domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară, precum şi apatrizii. 

Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că prevederile 

prezentei propuneri legislative au rămas fără obiect fiind preluate integral 
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în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

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

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea alin.(3) al art.53 

al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată şi 

completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2004 şi 

aprobată prin Legea nr.583/2004  ( PLX 465/2005). 

 

La punctul 3 al ordinii de zi comisia 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 336/2005). 

Dl.dep.Movilă Petre arată că în şedinţa anterioară s-au discutat 7 

articole, însă art.7 nu a fost votat. Propune ca dezbaterile să continue cu 

art.8, care prevede modul cum se stabileşte preţul de vânzare al spaţiului 

medical. În proiectul de lege preţul de vânzare se stabileşte prin negociere 

directă între cumpărător şi comisia de evaluare pornindu-se de la preţul 

de vânzare din raportul de evaluare. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca până la şedinţa următoare 

fiecare deputat să prezinte un punct de vedere asupra preţului de vânzare 

al spaţiului medical. 

Doamna Dobrescu M. , consilier juridic, Ministerul Sănătăţii  arată 

că art.8 a fost discutat în amănunt şi forma prezentată în proiectul de lege 

este cea mai bună, ca urmare Ministerul Sănătăţii susţine forma iniţială. 
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În condiţiile în care comisia va face unele amendamente la proiectul de 

lege, domnia sa le va prezenta Ministerului Sănătăţii ( dl.Ervin Szekely , 

secretar de stat) şi va înainta comisiei o notă privind punctul de vedere 

asupra acestora. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin subliniază că , la şedinţa anterioară a 

comisiei, a participat dl.Mircea Toader, secretar de stat, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor care a prezentat un principiu privind preţul de 

vânzare al spaţiului medical prin stabilirea unei sume/m2 precizată prin 

lege. Comisia agreează acest principiu. În continuare, domnia sa propune 

schimbarea termenelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2005 întrucât până la finalizarea proiectului de lege aceste termene 

nu mai corespund . 

Doamna M.Dobrescu arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2005 este aplicată şi produce efecte. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că, în elaborarea proiectului de legi, 

Ministerul Sănătăţii ar trebui să consulte permanent comisiile de 

specialitate ale Parlamentului pentru a evita astfel modificarea în mare 

măsură a acestora; astfel, diferenţa între Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 şi proiectul de lege ar fi mult mai mică şi nu ar 

mai apare consecinţe majore în aplicarea ordonanţei. De altfel comisia a 

înaintat Ministerului Sănătăţii o adresă privind temporizarea aplicării 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 întrucât aplicarea ei este 

neunitară. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că are informaţii din teritoriu 

privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 aşa 

după cum o înţelege fiecare. Domnia sa propune ca fiecare deputat să-şi 

expună punctul de vedere asupra modului de stabilire a preţului de 

vânzare a spaţiului medical, după care să se voteze care principiu este 

acceptat. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că medicii din teritoriu reclamă 

că mai sunt câteva zile până la depunerea dosarelor pentru cumpărarea 

spaţiilor medicale şi nu sunt anunţaţi asupra procedurii. 

Doamna M.Dobrescu apreciază că suspendarea efectelor juridice a 

termenelor înseamnă emiterea unei alte ordonanţe de urgenţă. Ministerul 

Sănătăţii are semnale din teritoriu că aplicarea ordonanţei este văzută şi 

aplicată diferit de medici şi consiliile locale, deci efectele incipiente a 

aplicării acesteia sunt diferite; unii medici afirmă că nu pot fi obligaţi să 

cumpere cabinetele medicale, alţi medici afirmă că nu au apărut listele cu 

spaţiile supuse vânzării şi recomandă Ministerului Sănătăţii să ia măsuri. 

Domnia sa subliniază că Ministerul Sănătăţii nu poate lua măsuri, 

această atribuţie revine prefectului. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică afirmă că are informaţii din teritoriu 

privind refuzul unor primari de a vinde spaţiile medicale. Domnia sa 

consideră că adresa făcută de comisie către Ministerul Sănătăţii este 

binevenită. 

Doamna M.Dobrescu arată că va aduce la cunoştinţa dl.Ervin 

Szekely , secretar de stat solicitarea comisiei în sensul emiterii unui act 

normativ care să îngheţe timp de 45 de zile efectele juridice ale aplicării 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005. Din teritoriu sunt 

semnale negative privind vânzarea cabinetelor medicale în sensul că 

unele dintre acestea sunt degradate iar preţul cerut de consiliile locale este 

mare. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că în judeţul Botoşani în 

următoarea săptămână trebuie făcute actele de vânzare-cumpărare; 

acestea se vor întocmi după cum înţelege fiecare. Domnia sa consideră că 

este necesară măsura de îngheţare a efectelor juridice ale Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2005. 
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Dl.dep.Movilă Petre arată că semnalele din teritoriu întăresc 

solicitarea comisiei în sensul ca prefectul, Direcţia de sănătate publică, 

Ministerul Sănătăţii , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , Colegiul 

Medicilor din România să supravegheze modul cum se aplică ordonanţa; 

nu este corect să existe mai multe proceduri de aplicare a ordonanţei. 

Domnia sa propune ca la următoarea şedinţă de comisie să participe şi 

dl.Mircea Toader, secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că pentru a fi în sprijinul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 este bine să existe 

criterii de evaluare a spaţiilor medicale cu un preţ fix maximal. Aceasta ar 

duce la îmbunătăţirea asistenţei medicale primare şi la obligaţia primăriei 

de a vinde şi a medicului de a cumpăra spaţiul medical ( în felul acesta 

medicul se va stabili în localitatea în care a cumpărat cabinetul medical ). 

De la aceste prevederi trebuie să facă excepţie pensionarii sau 

pensionabilii care nu pot fi obligaţi să cumpere. Pentru a fi o acţiune 

unitară autoritatea prefectului trebuie întărită. 

În concluzie, domnia sa este pentru criterii de evaluare cu un preţ 

maximal ; deoarece nu toate cabinetele sunt la fel nu se poate stabili un 

preţ de vânzare unitar. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se abordeze preţul pe principii 

şi să se dezbată fiecare în parte; antevorbitorii au prezentat 2 variante a 

preţului de vânzare şi anume evaluare cu preţ maximal şi preţ/m2. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune din nou temporizarea vânzării 

spaţiilor medicale până va ieşi legea care va fi o formă mult îmbunătăţită 

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

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune mediatizarea temporizării vânzării 

spaţiilor medicale printr-o videoconferinţă a primăriilor. 
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Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu nu este de acord deoarece primarii aplică 

legea, deci nu pot temporiza vânzarea spaţiilor medicale; domnia sa 

apreciază că trebuie lămuriţi medicii ca să nu cumpere. 

Dl.dep.Movilă Petre propune un al treilea principiu de preţ şi 

anume vânzarea pe baza unei evaluări tehnico-economice având în vedere 

şi vechimea clădirii. Domnia sa subliniază că se vinde spaţiul şi nu 

praxis-ul. Evaluările tehnico-economice să se facă după modelul folosit la 

vânzarea locuinţelor. 

Domnia sa consideră că nu se poate stabili un preţ maximal dar se 

pot scădea investiţiile făcute sau deduse. Aceasta este cea mai echitabilă 

metodă de evaluare care poate ţine cont de procedura din Legea locuinţei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că stabilirea unui preţ/m2 este 

metoda cea mai bună de stabilire a preţului de vânzare a spaţiului 

medical. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că evaluarea spaţiilor 

medicale supuse vânzării este obligatorie, însă legea poate prevede 

facilităţi care să vină în sprijinul medicului care cumpără. În consecinţă 

este vorba de o evaluare după care se stabileşte un preţ maximal. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu consideră că se impune un preţ unitar fix 

cu clauze pentru că cel care cumpără nu se poate considera un proprietar 

sigur. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că preţul fix diferenţiat în 

funcţie de categoria oraşelor şi comunelor este cea mai bună soluţie. 

Domnia sa consideră că nu este corect ca medicul care vinde cabinetul să-

l vândă la preţul care l-a cumpărat; nu se poate trece aşa ceva în lege. 

Dl.dep.Movilă Petre întrebă cum se pot diferenţia 2 cabinete 

medicale care se găsesc unul într-o clădire veche şi celălalt într-o clădire 

nouă. 
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Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu răspunde că se diferenţiază după 

anul de construcţie al clădirii şi localitatea în care se află. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu arată că Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2005 este în vigoare şi produce efecte, unele proceduri 

fiind demarate, iar efectul final constă în contracte de vânzare-cumpărare 

cu voinţa părţilor. Prin lege nu se poate preciza obligativitatea vânzării şi 

cumpărării cabinetelor medicale deoarece unele consilii locale nu vor să 

vândă şi unii medici nu vor să cumpere. Actul de vânzare-cumpărare 

trebuie să aibă caracter de economie de piaţă. 

Domnia sa este pentru eliminarea cu preţ maximal pentru că 

ordonanţa produce efecte. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că era mai bine să se fi elaborat 

un proiect de lege şi nu o ordonanţă. Proiectul de lege putea fi îmbunătăţit 

în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Acelaşi lucru este valabil şi 

pentru pachetul de legi de reformă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin este de acord cu ultima afirmaţie a 

antevorbitorului său. În continuare domnia sa subliniază că este pentru 

preţ fix deoarece în marea majoritate cei care beneficiază de ordonanţă 

sunt medicii de familie care au un venit unitar şi mic. Pe de altă parte 

concesionarea cabinetelor medicale a impus un preţ unic ( 1 euro/an), 

farmaciile s-au vândut la un preţ derizoriu, locuinţele s-au vândut la un 

preţ unic pe ţară. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu afirmă că este de acord cu un preţ 

fix în funcţie de categoria de oraş sau comună şi de vechimea 

construcţiei; în aceste condiţii să existe obligativitatea cumpărării cu 

facilităţi. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică este de părere că primăria trebuie 

obligată să vândă spaţiile medicale, însă medicii nu pot fi obligaţi să 
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cumpere. Preţul de vânzare se poate stabili în funcţie de zonă şi anul 

construcţiei. 

Doamna M.Dobrescu apreciază că procedura de vânzare este un 

amănunt care trebuie prevăzut în normele de aplicare a legii; în lege se 

trec principii. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca art.8 să se reformuleze: „Preţul de 

vânzare se stabileşte la un preţ maximal pe localitate corectat cu 

vechimea clădirii”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se completeze cu „vechimea 

clădirii peste şi sub 30 de ani „. Acest lucru înseamnă că, comisia va 

delega stabilirea preţului de vânzare a spaţiilor medicale către Ministerul 

Sănătăţii şi administraţia locală. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu întreabă cum se va stabili preţul. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că nu trebuie neglijat aspectul privind 

medicii de familie care au un venit mic. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că la medicii din zonele urbane 

decontarea serviciilor medicale are aceiaşi valoare. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu propune un preţ pe categorii de localităţi 

urbane şi rurale. 

Dl.dep.Movilă Petre propune să se stabilească prin lege cum se 

calculează preţul de vânzare; să fie un preţ echilibrat care să-i ofere 

posibilitatea medicului să aibă şi o sumă pentru dotare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că această problemă se 

rezolvă prin acreditarea cabinetelor medicale. 

Dl.dep.Movilă Petre este pentru preţ unic corectat, conform Legii 

nr.351/2001 privind clarificarea localităţilor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune mai întâi stabilirea unor preţuri 

rezonabile pentru cabinetele medicale din localităţile din mediul urban şi 

rural şi apoi stabilirea restricţiilor de vânzare. Ministerul Sănătăţii impune 
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o suprafaţă de 14 m2 pentru un cabinet medical, 14 m2 pentru sală, 2 m2 

pentru fiecare pacient şi 6 m2 pentru grupurile sanitare (2), rezultând 

70m2 . Având acest model, domnia sa propune o suprafaţă totală a 

cabinetului medical de 80 m2; dacă se stabileşte suma totală ( de exemplu 

200 milioane lei înseamnă că 1 m2 costă rezonabil ( 20 – 25 euro/m2)) 

care să fie achitată în 10 ani prin rate lunare medicii pot să cumpere 

spaţiile medicale . 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu propune 100 m2 pentru un cabinet 

medical. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune ca un cabinet medical din 

mediul rural să coste aproximativ 150 – 200 milioane lei. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca un cabinet medical de 70 m2 din 

mediul rural să coste 2.500 – 3.000 euro ceea ce înseamnă o rată lunară 

de 2 milioane lei , timp de 10 ani. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că trebuie stabilite preţuri 

suportabile şi propune o rată lunară de 1 milion lei ( aproximativ 120 

milioane lei – costul cabinetului medical). 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune un preţ de 15 euro/m2 în 

localităţile de rang V ( sate ) din care să se scadă 10 % pentru clădirile 

mai vechi de 30 ani. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca preţ de bază pentru cabinete 15 

euro/m2 şi trepte de creştere de 5 euro,  rezultând  astfel un preţ maxim de 

35 euro/m2; pentru anexe propune un preţ/m2 de 7 euro, iar în mediul 

rural de 2 euro. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se stabilească numai preţul 

maximal, iar Ministerul Sănătăţii şi administraţia locală să stabilească 

preţurile de vânzare pe categorii de localităţi şi vechimea clădirii. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune un preţ de 40 euro/m2 pentru 

cabinetele medicale din Bucureşti. 
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Dl.dep.Movilă Petre propune să se stabilească prin lege preţuri 

maxime şi minime fixe şi un coeficient de corecţie care ţine cont de 

vechimea clădirii ( de exemplu un preţ minim de 15 euro şi unul maxim 

de  40 euro). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că nu trebuie stabilite preţuri 

maxime ci doar minime ( de exemplu 20 euro/m2). 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune 20 – 50 euro/m2 şi un coeficient 

de corecţie pentru vechimea clădirii, precum şi scăderea cu 10 – 20 % a 

preţului că s-au făcut  investiţii. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că , comisia trebuie să hotărască : 

ori se stabileşte un preţ fix şi corecţia vechimii, ori evaluare. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că investiţiile fizice trebuie să fie 

luate în calcul la vânzarea cabinetului de către medicul care l-a dobândit 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 şi subliniază încă 

odată că trebuie stabilit doar preţul maximal cu  un coeficient de scădere 

de 0,5 % la preţ. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că prin această propunere nu s-

a eliminat evaluatorul. Pe de altă parte informează că există legi care 

stabilesc gradul de amortizare a clădirii şi care vor scădea valoarea 

acesteia. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune reformularea art.8 astfel : „Preţul 

de vânzare al spaţiilor medicale se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii 

şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin ordin comun, diferenţiat pe 

categorii de localităţi, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a – Reţeaua 

de localităţi. Pentru rangul 0 preţul de vânzare pentru spaţiile medicale 

este de 50 euro/m2.” 

În continuare arată că dacă prin lege se stabileşte un preţ maximal 

şi o scară de valori, proiectul de lege nu va suscita discuţii. Comisia 
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trebuie să facă demersuri ca normele de aplicare a legii să fie emise în 

timp util ( până la intrarea în vigoare a legii). 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că această lege nu va 

rezolva problema cabinetelor medicale deoarece pe termen mediu 

numărul  medicilor de familie va creşte. Domnia sa consideră că legea 

trebuie să stabilească cadrul general, iar normele de aplicare să cuprindă 

amănuntele. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că preţurile de vânzare a 

spaţiilor medicale trebuiesc stabilite în această lege deoarece, conform 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 se derulează acum 

contractele de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale. 

Dl.dep.Movilă Petre propune suspendarea lucrărilor şi continuarea 

dezbaterilor asupra vânzării cabinetelor medicale în următoarea şedinţă. 

De asemenea propune iar comisia este de acord ca la următoarele 

dezbateri 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) să participe reprezentanţii 

Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
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