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PROCES VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 19  şi 20.04.2006 

 
 

La lucrările comisiei din ziua de 19.04.2006 sunt prezenţi 16 

deputaţi , fiind absent motivat 1 deputat, iar la lucrările comisiei din ziua 

de 20.04.2006 sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

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

preşedintele comisiei . 

Comisia a aprobat, în unanimitate, 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). 
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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 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). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 în forma amendată de 

Comisia pentru sănătate şi familie reprezintă cea mai bună soluţie privind 

atât asigurarea stabilităţii medicilor în teritoriu, cât şi funcţionalitatea 

sistemului în favoarea pacienţilor. 

De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 cu 

amendamentele adoptate asigură asistenţa medicală primară. 

Comparativ cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, 

varianta care face obiectul raportului comisiei stabileşte mai clar 

procedura de privatizare a cabinetelor medicale, aspect care nu este 

cuprins în pachetul legislativ privind reforma în sistemul de sănătate. 

Domnia sa a subliniat, încă o dată, 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. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că 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. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată, în 

continuare, că este necesar ca Ministerul Sănătăţii să înainteze un punct 

de vedere , în scris, asupra amendamentelor comisiei. Dacă Ministerul 

Sănătăţii înaintează propuneri constructive, comisia le va examina şi 

aproba. 

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. 

Domnia sa propune amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

lege pentru următoarea şedinţă deoarece nu s-a primit punctul de vedere 

în scris al Ministerului Sănătăţii asupra amendamentelor acceptate 

unanim de membrii comisiei. 

Supune la vot propunerea de amânare a dezbaterilor care este 

acceptată de comisie în unanimitate. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi avizare 

propunerea legislativă privind producerea şi comercializarea făinii, pâinii 

şi produselor de panificaţie ( Plx 197/2006). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea condiţiilor de fabricare 

şi a caracteristicilor calitative pe care trebuie să le îndeplinească făina, 
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pâinea şi produsele de panificaţie pentru a asigura consumatorilor 

produse igienice, sigure şi echilibrate din punct de vedere nutriţional. 

Scopul iniţiativei legislative, astfel cum se prevede la art.1, este de 

a defini şi stabili condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească şi 

responsabilităţile ce revin agenţilor economici care produc şi/sau 

comercializează făină, pâine şi produse de panificaţie. 

După cum se arată în expunerea de motive, emiterea unui act 

normativ care să reglementeze producţia şi comercializarea produselor de 

panificaţie este justificată de următoarele considerente: 

- în România, pâinea şi produsele de panificaţie constituie 

unul din principalele alimente în hrana populaţiei, ţara noastră situându-se 

pe unul dintre primele locuri din lume din punct de vedere al consumului 

acestor produse: 

- pâinea şi produsele de morărit şi panificaţie sunt consumate 

de întreaga populaţie, indiferent de vârstă sau categorie socială; 

- starea de sănătate a populaţiei este strâns legată de 

asigurarea, prin consumul de alimente, a unui aport echilibrat de 

substanţe nutritive; 

- definirea compoziţiei şi a principalelor caracteristici ale 

pâinii şi produse de panificaţie este practicată şi în alte state. 

În continuare, domnia sa subliniază că , în prezent, şi în România 

există reglementări a căror aplicare permite realizarea de materii prime şi 

produse finite, inclusiv făina, pâine şi produse de panificaţie, care să 

asigure siguranţa alimentară a consumatorilor. 

Adoptarea acestor acte normative, armonizate cu reglementările 

specifice europene, asigură atât protecţia sănătăţii şi interesele 

consumatorilor, cât şi o competiţie corectă a produselor, evitându-se în 

acelaşi timp fraudele, falsificările şi barierele tehnice comerciale. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, începând cu acest an, produsele 

alimentare româneşti, inclusiv cele de morărit şi panificaţie, se realizează 

şi comercializează respectând cerinţe şi condiţii ca şi produsele din 

Uniunea Europeană în ceea ce priveşte asigurarea siguranţei şi securităţii 

alimentare a produselor de morărit-panificaţie şi supravegherea şi 

controlul privind siguranţa şi securitatea alimentară pe tot lanţul 

produselor de panificaţie . 

Domnia sa este pentru acordarea avizului negativ asupra propunerii 

legislative. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că în legislaţia Uniunii Europene 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). 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că 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. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, 

iar comisia votează, în unanimitate, avizarea nefavorabilă a propunerii 

legislative 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 dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind 

completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 

unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale ( Plx 580/2005).  
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că prin 

această iniţiativă legislativă se propune completarea art.5 din Hotărârea 

Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia 

de cabinete medicale, prin introducerea, după alin.(2), a unui nou alineat, 

alin.(21), potrivit căruia, în cazul concesionarilor care se încadrează în 

dispoziţiile art.16 alin.(6) şi (7) din Legea nr.306/2004 privind exercitarea 

profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România , cu modificările şi completările ulterioare, 

contractul de concesionare se va încheia conform dispoziţiilor alin.(1) din 

aceeaşi hotărâre a Guvernului, condiţionat de prezentarea periodică a 

certificatului anual de sănătate, sub sancţiunea rezilierii contractului 

respectiv. 

Domnia sa subliniază că alin.(6) şi (7) ale art.16 din Legea 

nr.306/2004 cuprind prevederi privind menţinerea în activitate după 

pensionare 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. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că alin.(1) al art.5 din Hotărârea 

Guvernului nr.884/2004 se referă la concesionarea cabinetelor medicale 

pe o perioadă de 15 ani. 

În continuare, domnia sa arată 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. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

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

privind vânzarea cabinetelor medicale, această propunere legislativă îşi 

pierde obiectul de activitate, întrucât toate spaţiile 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 se vor vinde. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune respingerea propunerii legislative 

întrucât în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 se prevede că spaţiile medicale concesionate 

pentru care concesionarii nu şi-au exprimat intenţia de cumpărare vor fi 

folosite în continuare de aceştia până la expirarea duratei pentru care s-a 

încheiat contractul. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, 

iar comisia votează, în unanimitate, respingerea propunerii legislative 

privind completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 

concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale ( Plx 

580/2005). 

 

La punctul patru al ordinii de zi comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează 

comisia că în ziua de 15 aprilie 2006 la postul OTV s-a transmis o 

emisiune intitulată „Chef cu lăutari la Spitalul judeţean Slatina”. 

Imaginile prezentate şi mărturiile celor intervievaţi printre care şi bolnavi, 

incriminează fără nici un dubiu conduita morală şi profesională a 

domnului director general dr.Dumitrescu Gheorghe şi a doamnei Dana 

Conea, director al Direcţiei de Sănătate Publică Olt. 
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Dl.director Dumitrescu Gheorghe şi-a permis să folosească abuziv 

spaţiul medical şi mâncarea bolnavilor în interes propriu, schimbând 

destinaţia spitalului în restaurant. 

Domnia sa subliniază că, în ultimii 3 ani sub conducerea domnului 

director Dumitrescu Gheorghe, spitalul şi-a dublat cheltuielile , iar 

datoriile au crescut de la 40 miliarde ROL la 140 miliarde ROL. 

Managementul dezastruos al spitalului s-a făcut cu acceptul tacit şi activ 

al doamnei Conea Dana, director al Direcţiei de Sănătate Publică Olt. 

Faptele petrecute în acest spital compromit grav imaginea corpului 

medical. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că trebuie schimbată toată 

conducerea spitalului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că nu 

se mai poate aştepta înlocuirea întregii conduceri a spitalului şi propune 

ca, în cursul zilei de astăzi, Comisia pentru sănătate şi familie să înainteze 

o adresă domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii, prin care să se 

solicite destituirea, în cel mai scurt timp, a domnului director general 

dr.Dumitrescu Gheorghe şi a doamnei Dana Conea, director al Direcţiei 

de Sănătate Publică Olt. 

Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere având în 

vedere că în urmă cu un an comisia a sesizat în scris Ministerul Sănătăţii 

despre erorile grave săvârşite la Spitalul judeţean Slatina sub conducerea 

aceluiaşi director general. Situaţia prezentă reprezintă punctul culminant 

a ceea ce se întâmplă în spital,  lucru care nu poate să rămână 

nesancţionat, avându-se în vedere că spitalul a fost transformat într-un 

local de petrecere de cea mai joasă calitate. 

Domnia sa subliniază că destituirea se poate face imediat, având în 

vedere că prin promulgarea pachetului legislativ privind reforma în 
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domeniul sănătăţii, ministrul sănătăţii are calitatea de a destitui directorii 

de spitale. 

Un alt aspect discutat în comisie este cel privind nominalizarea 

unui parlamentar care să participe la seminarul organizat în perioada 25 – 

27 mai 2006 la Cape Town, Africa de Sud. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează că 

Parlamentul austriac , în colaborare cu Asociaţia Parlamentarilor 

Europeni pentru Africa organizează seminarul „Noua Uniunea Europeană 

şi noua Uniunea Europeană pentru Africa” cu scopul  de a se continua 

dialogul cu noile state membre ale Uniunii Europene cu privire la 

cooperarea propriilor lor structuri de dezvoltare. 

Toate cheltuielile legate de transport , cazare şi masă vor fi 

suportate din bugetul Camerei Deputaţilor. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel îl nominalizează pe dl.dep.dr.Diaconescu 

Renică .  

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică îl propune pe dl.dep.Movilă Petre. 

În urma votului dl.dep.Movilă Petre este nominalizat pentru 

participarea la seminarul care se desfăşoară în perioada 25 – 27 mai 2006 

la Cape Town. 

În continuare, dl.dep.Movilă Petre propune ca pentru următoarea 

şedinţă de comisie să fie invitaţi la audieri producătorii români pentru 

materiale sanitare, cu scopul de a analiza calitatea materialelor sanitare 

produse de către aceştia, precum şi procedura de participare la licitaţii, 

avându-se în vedere apariţia unei concurenţe neloiale.  

Un ultim aspect discutat în comisie se referă la Spitalul clinic 

judeţean Oradea. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează 

comisia că , în luna aprilie 2006, ministrul sănătăţii a înlocuit 2 membri ai 

Consiliului de administraţie ai Spitalului clinic judeţean Oradea. 



 10

Înlocuirea celor 2 profesori universitari , personalităţi medicale  cu  2 

medici, inferiori ca nivel de pregătire profesională , s-a datorat ruperii 

Alianţei , la nivel local, între PNL şi PD. Această înlocuire s-a făcut fără 

consultarea directorului Direcţiei de sănătate publică Bihor şi probabil la 

propunerea prefectului . 

Domnia sa îşi exprimă dezaprobarea faţă de modul de înlocuire a 

celor 2 membri ai consiliului de administraţie şi totodată nemulţumirea 

privind faptul că primează criteriul politic şi nu cel profesional. 

 

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. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 
 


