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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1 

La lucrările comisiei participă, ca invitat domnul I.Cotescu, director 

general în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

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

1. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. 

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. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind completarea art.17 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx461/2007). 
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3. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea 

alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului ( Plx 679/2006) ( respinsă de Senat ). 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 

259/2006) ( respinsă de Senat ). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. 

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), retrimisă la comisie de către Plenul Camerei Deputaţilor în 

şedinţa din 19.06.2007. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel cere cuvântul şi arată că solicitarea de 

retrimitere la comisie a propunerii legislative supusă reexaminării a avut în 

vedere o propunere a  Grupului Parlamentar al PSD . 

Domnia sa şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune, în acest sens, un 

amendament care vizează reformularea art.24 din Legea nr.236/2006, după 

cum urmează: 
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„Art.24. – În localităţile în care există un singur spaţiu medical cu 

destinaţia medicină de familie, proprietarul poate scoate la vânzare spaţiul şi 

terenul în condiţiile prezentei legi.”  

Amendamentul a avut în vedere solicitarea Asociaţiei Naţionale a 

Consiliilor Judeţene Locale de protejare a acestor spaţii medicale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că acest 

amendament este contrar spiritului Legii nr.236/2006 prin care consiliile 

judeţene şi locale sunt obligate să scoată la vânzare cabinetele medicale. 

Domnia sa se pronunţă pentru respingerea amendamentului. 

Supus votului comisiei, amendamentul a fost respins cu 13 voturi 

împotrivă şi 2 voturi pentru. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie va înainta Plenului 

Camerei Deputaţilor un raport care menţine punctul de vedere exprimat prin 

raportul nr.28/295/7 iunie 2007. 

 

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

proiectului de Lege privind completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx461/2007) adoptat de Senat în şedinţa de 

6 iunie 2007 care a fost trimis pentru dezbateri, în fond, Comisiei pentru 

sănătate şi familie şi Comisiei pentru industrii şi servicii. 

După cum arată dl.dep.Movilă Petru , în calitate de iniţiator al 

propunerii legislative, criza de locuinţe pentru tineri a generat găsirea de noi 

soluţii din partea autorităţilor administraţiilor locale , precum şi a altor 

instituţii publice, în cazul de faţă Ministerul Sănătăţii Publice . 

Prezenta propunere legislativă are ca scop completarea listei de atribuţii 

pe care le au Autorităţile de Sănătate Publică, având în vedere că sunt 

finalizate un număr mare de locuinţe construite de către  Agenţia Naţională 
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pentru Locuinţe pentru specialiştii din sănătate, lipsa acestei prevederi la 

acest moment făcând imposibilă darea lor în folosinţă şi deci atingerea 

scopului pentru care au fost construite. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi arată că aceste 

locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu trebuie să fie 

destinate tuturor specialiştilor din sistemul de sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

reaminteşte celor prezenţi că a fost depusă la Senat propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii în care, la pct.1, locuinţele construite prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe sunt oferite rezidenţilor. În aceste condiţii, 

domnia sa consideră că expresia „specialiştilor din sistemul de sănătate” 

reprezintă o formulare nefericită. În opinia domniei sale, prezentul proiect de 

lege ar trebui examinat împreună cu iniţiativa legislativă aflată la Senat. 

Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi arată că, la Iaşi, au fost 

construite blocuri de locuinţe pentru rezidenţi şi, din cauza vidului legislativ, 

aceste locuinţe nu au putut fi date în folosinţă. Autoritatea de Sănătate 

Publică Iaşi nu s-a putut implica în administrarea acestor locuinţe. În opinia 

domniei sale, o exprimare mai largă a categoriei de beneficiari nu va 

împiedica Ministerul Sănătăţii Publice de a aloca aceste locuinţe. Nu toate 

aceste locuinţe sunt necesare rezidenţilor . Ministerul Sănătăţii Publice şi 

autorităţile de sănătate publică vor reglementa această situaţie prin norme 

aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  propune să se introducă o serie de limite 

prin care aceste locuinţe pot fi închiriate, respectiv termenul de închiriere şi 

zona unde lucrează rezidentul. De asemenea, domnia sa propune ca vânzarea 

acestor locuinţe să fie interzisă. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  intervine şi arată că, iniţiatorul a dorit să 

clarifice forma de administrare a acestor locuinţe. Problema este cine 

administrează, restul nefăcând obiectul discuţiei. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel este de acord cu propunerea legislativă. 

Trebuie avut în vedere că locuinţele construite prin Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe se acordă tinerilor sub 35 de ani. Categoriile de beneficiari ai 

acestor locuinţe se vor stabili prin hotărâre a Guvernului. 

„Specialiştii în sănătate sunt mulţi” , subliniază dl.dep.dr.Luchian Ion 

„din numărul acestor locuinţe o parte vor reveni rezidenţilor.” Domnia sa 

propune să se precizeze că, după 5 ani, aceste locuinţe nu pot fi vândute. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că, până la acest moment, s-a căzut de comun acord ca aceste 

locuinţe să fie administrate de către autorităţile de sănătate publică ; detaliile 

se pot reglementa printr-o hotărâre a Guvernului. 

Dl.I.Cotescu solicită cuvântul în calitate de reprezentant al Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi arată că, până în prezent, 

aceste locuinţe au fost promovate prin primării. Ministerul Sănătăţii Publice 

nu a promovat nici o locuinţă. Medicii rezidenţi fac obiectul acestei 

reglementări deoarece, până în anul 2006,  nu au avut acces la locuinţele 

sociale. Nu există niciun pericol ca aceste locuinţe să fie vândute , deoarece 

acest lucru nu este reglementat. Prin hotărâre a Guvernului se poate 

reglementa ca o clădire poate trece din administrarea primăriei în 

administrarea autorităţii de sănătate publică. O dată cu promovarea Legii 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se va avea în vedere să se introducă şi 

Ministerul Sănătăţii Publice ca administrator al acestor locuinţe. 

În cadrul procesului de descentralizare al Ministerului Sănătăţii Publice, 

arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , spitalele vor trece în administrarea 
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consiliilor judeţene şi locale. Până atunci , aceste locuinţe de servicii trebuie 

să rămână în administrarea autorităţilor de sănătate publică. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că administrarea clinicilor universitare de către consiliile judeţene 

va reprezenta un dezastru. Locuinţele sunt construite pentru rezidenţi iar 

aceştia îşi desfăşoară activitatea în clinicile universitare. În acest sens, a fost 

promovată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  Aceste locuinţe de 

serviciu trebuie alocate numai rezidenţilor, conchide domnia sa . „Rezidenţii 

nu au bani pentru plata chiriei şi nici pentru a putea cumpăra o locuinţă”, 

conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi arată că, în numele  

Grupului Parlamentar al PNL , susţine acordarea acestor locuinţe numai 

rezidenţilor . 

Dl.dep.Movilă Petru reaminteşte că Senatul s-a pronunţat pentru 

varianta „specialiştilor din sistemul de sănătate”. 

Pentru varianta „rezidenţi” s-au pronunţat şi dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru şi dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . 

Cu 11 voturi pentru şi 2 împotrivă ( dl.dep.Movilă Petru şi 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ), Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat 

următoarea reformulare a textului alin.(3) al art.17, nou introdus: 

„(3) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti administrează, în numele Ministerului Sănătăţii Publice, locuinţele 

construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau prin alte surse de 

finanţare pe terenurile aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, destinate rezidenţilor  din 

sistemul de sănătate prin Programul  de construcţii locuinţe pentru tineri, 
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destinate închirierii. Activitatea de administrare se reglementează prin norme 

aprobate prin hotărâre a Guvernului.” 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât 

cu 11 voturi pentru şi 2 împotrivă, să înainteze Plenului Camerei Deputaţilor 

spre dezbatere şi aprobare proiectul de Lege privind completarea art.17 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx461/2007) cu 

amendamentul care va face obiectul raportului comun. 

 

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea, în fond, a  propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 

259/2006) şi a propunerii legislative pentru modificarea alineatului(2) al 

articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

( Plx 679/2006) , ca având obiect comun de reglementare,  respinse de către 

Senat în şedinţa din 5 aprilie 2006, respectiv 7 septembrie 2006. 

După cum arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin , în calitate de iniţiator, al 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006), prin proiectul de lege 

propus se vizează înlăturarea situaţiei actuale create în lege prin care în 

cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului este considerat ca acceptabil 

conflictul de interese în cadrul Consiliului Ştiinţific. 

În opinia domniei sale, prezenta propunere legislativă face o armonizare 

între incompatibilităţile impuse de Comunitatea Europeană pentru unii 

membrii ai Agenţiei Europene a Medicamentului ( EMEA) şi cerinţele care 
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ar trebui solicitate în mod similar cu Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

din ţara noastră. 

În opinia dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezentele 

propuneri legislative reprezintă o suprareglementare inutilă şi în contradicţie 

cu reglementările Uniunii Europene în materie. Dacă se stabileşte că o 

persoană a comis unele nereguli se aplică sancţiunile cuvenite persoanei în 

cauză şi nu organismului din care face parte. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  intervine şi precizează că Consiliul Ştiinţific 

al Agenţiei Naţionale a Medicamentului nu este abilitat de lege să emită 

autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor. Până acum, deciziile 

consiliului au fost corecte. Este firesc ca din Consiliul Ştiinţific să facă parte 

cei mai buni specialişti care sunt obligaţi să depună o declaraţie de interese. 

În ultima perioadă de timp au fost discuţii cu medicamentul Algocalmin  

care s-a dovedit a fi eficient , dar mult prea ieftin. De aceea  este nevoie de 

un for ştiinţific puternic. În opinia domniei sale cele 2 propuneri legislative 

trebuie respinse. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că , la nivelul Uniunii Europene nu există acte normative care să 

reglementeze şi să impună modalităţile de înfiinţare, organizare şi 

funcţionare a autorităţilor din statele membre care emit autorizaţii de punere 

pe piaţă pentru medicamentele de uz uman şi care au atribuţii în 

supravegherea pieţei medicamentelor. 

Comparând propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului  ( Plx 259/2006) cu 

reglementarea prevăzută de regulamentul ( CE ) nr.726/2004 ( în speţă 

art.63) se identifică o serie de diferenţe de reglementare şi nu o armonizare 
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între incompatibilităţile impuse de EMEA ( Agenţia Europeană a 

Medicamentului ) unor membrii şi cerinţele care ar trebui solicitate în mod 

similar Agenţiei Naţionale a Medicamentului . 

Problema conflictului de interese a personalului Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului este reglementată de Directiva 2001/83 CE ( art.126 b) 

transpusă în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

subliniază domnia sa . 

Din aceleaşi considerente, Ministerul Sănătăţii Publice s-a exprimat 

pentru respingerea celor 2 iniţiative legislative. 

Trebuie să se aibă în vedere faptul că Consiliul Ştiinţific al Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului are numai atribuţii de ordin ştiinţific. Aici nu se 

discută un caz particular ci o problemă de principiu. 

Domnia sa se pronunţă pentru respingerea celor 2 propuneri 

legislative. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  solicită cuvântul şi arată că problema 

medicamentului este singura problemă bine reglementată în Uniunea 

Europeană . tendinţa este de desfiinţare a agenţiilor naţionale a 

medicamentului. 

În finalul acestor dezbateri , Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât , cu 10 voturi pentru, 2 abţineri şi 1 vot împotrivă, respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006) şi a propunerii 

legislative pentru modificarea alineatului(2) al articolului 12 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 679/2006) , din 

considerentele enunţate mai sus. 



 10

 

La punctul cinci al ordinii de zi , „Diverse” dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei  a informat pe cei prezenţi asupra campaniei 

incorecte prin care se încearcă discreditarea ministrului sănătăţii publice,  

domnul Eugen Nicolăescu. Deoarece s-a depăşit orice limită a bunului simţ, 

domnia sa propune comisiei să ia o poziţie comună de respingere a acestor 

acuzaţii. Nu este vorba doar despre ministrul sănătăţii publice ci despre 

discreditarea şi distrugerea sistemului de sănătate. Domnia sa propune ca 

ministrul sănătăţii publice să fie invitat la comisie la una din viitoarele 

şedinţe. 

 

La punctul şase 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. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  

 


