
  
 

  

Nr. înreg.  ________/2022 

Către 

 

Ministerul Sănătății  

 

Domnului ministru dr. Alexandru Rafila 

 

Stimate domnule ministru! 

 

Pentru a veni în sprijinul autorităților administrației publice locale vă supunem 
atenției Dvs. o propunere de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 din 16 august 
2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea 
consiliilor judeţene respective cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței 
Guvernului nr. 70/ 29 august 2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 
interes judeţean şi local cu modificările și completările ulterioare după cum urmează : 

 
1. modificarea articolului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 867/2002; 

2. modificarea alin (2) al articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002. 

 
Vă transmitem atașat două tabele cu propunerile noastre cu modificările pe text și 

justificarea acestor modificări. 

Pe această cale apelăm la Dvs. cu rugămintea de a ne susține în promovarea 

propunerilor de mai sus în cadrul procesului de prezentare și aprobare a modificărilor 

legislative. 

 

Cu deosebit respect, 

Borboly Csaba 
 
Miercurea Ciuc, 26 ianuarie 2022. 
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Amendament ORDONANȚA GUVERNULUI Nr.70/2002 
 

Propuneri cu privire la modificarea/completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/ 29 august 2002 

privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

 

 

 

Ordonanța GuvernuluiI nr. 
70/2002   

 

ART. 1 

(2) Schimbarea destinaţiei sau 
înstrăinarea bazei materiale a 
unităţilor sanitare publice se 
poate face în condiţiile legii şi 
numai cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii. Actele 
de înstrăinare sau de 
schimbare a destinaţiei bazei 
materiale a unităţilor sanitare 
publice, fără aprobarea 
Ministerului Sănătăţii, sunt 
nule. Nulitatea se constată de 
instanţa de judecată, la 
solicitarea Ministerului 
Sănătăţii. În cazul în care 
unităţile sanitare publice 
prevăzute la alin. (1), inclusiv 
cabinetele medicale, sunt 
concesionate sau scoase la 
licitaţie în vederea vânzării, 
medicii au dreptul de 
preemţiune. 

 

 

 

 

Ordonanța GuvernuluiI nr. 
70/2002   

 

ART. 1 

(2) Schimbarea destinaţiei sau 
înstrăinarea bazei materiale a 
unităţilor sanitare publice se 
poate face în condiţiile legii şi 
cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei sau cu 
acordul Unităților 
Administrative Teritoriale care 
dețin în proprietate imobilele 
respective. Actele de 
înstrăinare sau de schimbare a 
destinaţiei bazei materiale a 
unităţilor sanitare publice, fără 
aprobarea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei sau fără 
aprobarea Unităților 
Administrative Teritoriale care 
dețin în proprietate imobilele 
respective, sunt nule. 
Nulitatea se constată de 
instanţa de judecată, la 
solicitarea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei sau la 
solicitarea proprietarului. În 
cazul în care unităţile sanitare 

 

Pornind de la prevederile Cartei 
Europene a autonomiei locale și având 
în vedere principiile ce stau la baza 
administrației publice în legislația 
națională, în sensul cărora, 
autonomia locală înseamnă dreptul și 
capacitatea efectivă a autorităților 
administrației locale de a soluționa și 
de a gestiona, în numele și în interesul 
colectivităților locale la nivelul cărora 
sunt alese, propunem aceste 
modificări. 

Conform art. 2 al Hotărârii Guvernului 
nr. 867/2002 privind trecerea unor 
imobile din domeniul privat al statului 
şi din administrarea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei în domeniul 
public al judeţelor şi în administrarea 
consiliilor judeţene respective, 
schimbarea destinației imobilelor 
transmise potrivit art.1 se pot realiza 
numai în condițiile legii și cu acordul 
Ministerului Sănătății și Familiei și al 
Ministerului Administraţiei Publice.  

De foarte multe ori, solicitările 
consiliilor locale și al consiliilor 
județene pentru schimbarea 
destinației imobilelor nu sunt avizate. 
Astfel, nu au posibilitatea să 
transforme destinația acestor imobile 
în interesul comunității locale. 

Prin această modificare a legislației, 
UAT-urile vor avea posibilitate de a 



  
 

  

publice prevăzute la alin. (1), 
inclusiv cabinetele medicale, 
sunt concesionate sau scoase la 
licitaţie în vederea vânzării, 
medicii au dreptul de 
preemţiune. 

folosi imobilele aflate în proprietatea 
lor potrivit interesului local, în 
numele și în interesul colectivităților 
locale și în spiritul autonomiei locale. 

 

Amendamente HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 867/2002 
 

Propuneri cu privire la modificarea/completarea Hotărârii GuvernuluiI nr. 867/2002 privind 
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi 

Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

 

 

 

Hotărârea GuvernuluiI nr. 
867/2002   

 

ART. 2 

 

Darea în administrare, 
concesionarea, închirierea şi 
schimbarea destinaţiei 
imobilelor transmise potrivit 
art. 1 se pot realiza numai în 
condiţiile legii şi cu acordul 
Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei şi al Ministerului 
Administraţiei Publice. 

 

 

 

 

Hotărârea GuvernuluiI nr. 
867/2002   

 

ART. 2 

 

Darea în administrare, 
concesionarea, închirierea şi 
schimbarea destinaţiei 
imobilelor transmise potrivit 
art. 1 se pot realiza în 
condiţiile legii şi cu acordul 
Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei şi al Ministerului 
Administraţiei Publice sau cu 
acordul Unităților 
Administrative Teritoriale care 
dețin în proprietate imobilele 
respective. 

 

 

Pornind de la prevederile Cartei 
Europene a autonomiei locale și având 
în vedere principiile ce stau la baza 
administrației publice în legislația 
națională, în sensul cărora, 
autonomia locală înseamnă dreptul și 
capacitatea efectivă a autorităților 
administrației locale de a soluționa și 
de a gestiona, în numele și în interesul 
colectivităților locale la nivelul cărora 
sunt alese, propunem aceste 
modificări. 

Conform art. 2 al Hotărârii Guvernului 
nr. 867/2002 privind trecerea unor 
imobile din domeniul privat al statului 
şi din administrarea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei în domeniul 
public al judeţelor şi în administrarea 
consiliilor judeţene respective, 
schimbarea destinației imobilelor 
transmise potrivit art.1 se pot realiza 
numai în condițiile legii și cu acordul 
Ministerului Sănătății și Familiei și al 
Ministerului Administraţiei Publice.  

De foarte multe ori, solicitările 
consiliilor locale și al consiliilor 
județene pentru schimbarea 



  
 

  

destinației imobilelor nu sunt avizate. 
Astfel, nu au posibilitatea să 
transforme destinația acestor imobile 
în interesul comunității locale. 

Prin această modificare a legislației, 
UAT-urile vor avea posibilitate de a 
folosi imobilele aflate în proprietatea 
lor potrivit interesului local, în 
numele și în interesul colectivităților 
locale și în spiritul autonomiei locale. 
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