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Despre noua Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, din 15.07.2005, privind vînzarea 

cabinetelor 

 

 

În principiu, CFMR susţine ca medicii care lucrează în cabinetele lor să deţină şi 

proprietatea acelor cabine, în marea lor majoritate, acum, în comodat. 

Am susţinut acest lucru şi în comisiile consultative ale MS. 

Constatăm, însă 4 mari diferenţe faţă de Proiectul discutat în Comisia 

Consultativă de Dialog Social a MS. Aceste diferenţe fac improbabilă aplicarea corectă a 

acestei acţiuni, adică de “privatizare” a proprietăţii cabinetelor medicale deţinute de 

primării. 

 

1. Dispare cel mai important lucru din proiect: posibilitatea de a investi în 

cuantumul preţului de vînzare. 

 

 În proiect se spunea că preţul de vînzare va fi acoperit astfel: 30% în bani direct 

primăriei şi 70% în investiţii în cabinet.  

 De fapt, aceste investiţii reprezintă garanţia creşterii calităţii actului medical: 

aparatură modernă, facilităţi de construcţie moderne (mai ales în dispensarele de la ţară 

ş.a.). De altfel, nota de fundamentare a proiectului chiar acest fapt îl scotea în evidenţă: 

medicii vor investi dacă proprietatea este a lor. Iar stimularea pentru investiţii chiar că era 

realizată prin textul proiectului de lege. 

 Acum – deficitar total, la acest, capitol. 

 

2. Dobînda la rate este exorbitantă 10%. 

 

 Este adevărat, cabinetul se poate cumpăra în rate. Dar dobînda impusă de OU, 

prin care primăriile vor percepe medicilor 10%, este extrem de mare. Aici nu este clar de 
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ce trebuie ca o primărie să perceapă dobîndă ? Oare un credit pentru cumpărarea 

cabinetului nu poate fi deschis la o bancă, care poate avea politica ei independentă de 

propunerea statului ? 

 

3. Valoarea socială şi capacitatea de a cumpăra a medicilor, ACUM, este răsturnată 

de faptul că valoarea va fi a “pieţii” , propusă de un evaluator.  

 

 Medicii au sperat în această ordonanţă de pe bazele afirmaţiilor fostului 

Preşedinte al CMR, cum că valoarea cabinetelor va fi cea a unor spaţii sociale şi nu a 

celor comerciale. 

 Lucrurile nu par a sta aşa în OU. Acolo, o comisie “comercială”  angajază un 

evaluator care sondează preţul “pieţii”. Ori, este evident că există numeroşi alţii decît 

doctori care pot “acoperi” cu mult mai mult succes preţul pieţii. 

 Aici OU este deficitară 

 

4. Nu este clar dacă cineva, medic, nu va dori să cumpere; primăria poate propune, 

în aceste condiţii, vînzarea la licitaţie publică. 

 

De fapt observaţia noastră pleacă de la faptul că MS era entuziasmat că în sfîrşit 

medicii vor putea să dobîndească proprietatea în care lucrează independent. Proiectul 

sugera că toţi medici vor voi să cumpere. Dar, în condiţiile financiare sugerate, acum, de 

OU, poate mulţi se vor răsgîndi. 

Ce se întîmplă cu textul de OU. Textul arată că, dacă primăria scoate un spaţiu la 

vînzare, dacă medicul nu cumpără, se organizează licitaţie publică. 

 

Medicul respectiv va putea fi scos din cabinet ?  

 

 

 

Preşedinte,     Primvicepreşedinte, 

 

 

Dr. Dan Pereţianu    Dr. Mihai Belaşcu 

 

 

 


