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REZUMAT
Dislipidemiile reprezintå perturbarea metabolismului lipoproteinelor, al frac¡iunilor lipidice sanguine, în

sensul unei produc¡ii crescute sau al unui deficit. Dislipidemiile nu determinå manifeståri clinice directe dar
reprezintå factor de risc pentru afec¡iuni cardiovasculare aterosclerotice. În studiul retrospectiv derulat am
stabilit rela¡iile între prezen¡a dislipidemiilor ¿i alte aspecte de patologie generalå. Rezultatele ob¡inute se
încadreazå în datele de literaturå medicalå, care subliniazå cå dislipidemiile reprezintå factorul de risc major
la pacien¡ii obezi ¿i/sau cardiovasculari.
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ABSTRACT
Dyslipidemia is a disorder of lipoprotein metabolism, including lipoprotein overproduction or deficiency.

Dyslipidemia itself causes no symptoms but can lead to symptomatic vascular disease, including coronary
artery disease and peripheral arterial disease. In our retrospective study we established the relations between
dyslipidemia and other general pathology entities. Our results confirm the medical literature data about
incidence of dyslipidemia like a risk factor in cardiovascular and obese patients.
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NOºIUNI INTRODUCTIVE

T ermenul de dislipidemii define¿te
diver¿i factori genetici sau de mediu
care altereazå produc¡ia, catabolismul
sau clearance-ul lipoproteinelor
plasmatice din circula¡ie.

Pe plan mondial, dislipidemiile se constituie
într-o realå problemå de sånåtate publicå, aspect
justificat de prevalen¡a ¿i inciden¡a crescutå,

consecin¡ele complexe patogenice ¿i clinice,
costurile implicate.

În România, dislipidemiile sunt prezente la
46% din popula¡ie, sub diverse forme: hipercoles-
terolemia totalå a 24%, LDL peste 130 mg/dl sau
peste 100 mg/dl la diabetici la 24%, TGL peste
150 mg/dl la 23% din populatie, procentele fiind
mai ridicate în Moldova ¿i Oltenia.

Clasificårii tradi¡ionale a dislipidemiilor stabilitå
de Fredrickson i s-a adåugat una mai practicå,



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 2, NR. 4(8), AN 2007 255

DISLIPIDEMIILE ªI RELAºIA LOR CU PATOLOGIA GENERALÅ

recomandatå de Asocia¡ia Europeanå de Atero-
sclerozå; în prezent se folose¿te ¿i clasificarea
etiopatogenicå (conform cåreia dislipidemiile, mai
exact hiperlipidemiile sunt primare – genetice ¿i
secundare – dobândite).

Elementele semiologice existente la un pacient
dislipidemic reprezintå expresia patogenicå a
diferitelor afec¡iuni care au ca factor de risc
perturbarea metabolismului lipidic.

În conformitate cu aprecierile Societå¡ii Euro-
pene de Cardiologie, Societå¡ii Europene de
Aterosclerozå ¿i Societå¡ii Europene de Hiperten-
siune, cre¿terea colesterolului plasmatic (LDL
colesterol) ¿i a nivelului plasmatic scåzut al HDL
colesterol reprezintå factori de risc pentru bolile
cardiovasculare aterosclerotice.

În anul 2001, NCEP-ATPIII (National
Cholesterol Education Program - Adult Treatment
Panel III) reactualizeazå un ghid ce aduce noi
modificåri în detec¡ia, evaluarea ¿i tratamentul
dislipidemiilor la adult, precum ¿i în interpretarea
celorlal¡i factori de risc. Acest ghid continuå så
considere nivelul LDL colesterolului ¡inta primarå
a tratamentului, dar în acela¿i timp a fost mo-
dificatå abordarea terapeuticå, în sensul includerii
în ¡inta scåderii LDL sub 100 mg/dl ¿i a acelor
pacien¡i care sunt la risc înalt pentru cardiopatia
ischemicå, dar care nu au încå eviden¡å clinicå
de cardiopatie ischemicå.

Din hiperlipoproteinemi, hipercolesterolemia
reprezintå factorul de risc principal care a fost
asociat statistic cu riscul cel mai mare pentru
boala coronarianå ¿i mortalitatea prin aceasta.
LDL colesterolul, ca frac¡iunea lipidicå care
transportå aproximativ 70% din colesterolul
plasmatic, prezintå o rela¡ie direct propor¡ionalå
cu riscul cardiovascular indiferent de na¡ionalitate
sau rasa etnicå. Nivelul scåzut al HDL-coles-
terolului reprezintå un alt factor de risc cardio-
vascular. Implicarea trigliceridelor în aterogenezå
continuå så fie un subiect discutat, studiile clinice
¿i epidemiologice nereu¿ind så adopte o decizie
finalå asupra importan¡ei acestora în patologia
cardiovascularå.

Pornind de la aceste no¡iuni fundamentale,
am studiat inciden¡a dislipidemiilor în contextul
unor afec¡iuni din patologia generalå, legate sau
nu prin verigi patogenice cunoscute cu tulburårile
metabolismului lipidic.

PACIENºI ªI METODÅ
Studiul a fost unul de tip retrospectiv ¿i a

cuprins pacien¡ii consecutiv interna¡i pe parcursul
a doi ani (între 1 ianuarie 2005 ¿i 31 decembrie
2006) în Spitalul Clinic Municipal Craiova la
Clinica Medicalå III. Lotul a cuprins un numår

de 1050 de pacien¡i (555 de femei, 495 de
bårba¡i).

Fiecårui subiect din lot i s-a realizat un bilan¡
lipidic din datele clinice (anamnezå, antecedente,
istoric personal de boli cardiovasculare, date ale
examenului clinic – înål¡ime, greutate, indice de
maså corporalå, circumferin¡a abdominalå, gro-
simea pliurilor cutanate, alte modificåri clinice
caracteristice) ¿i paraclinice (lipide totale, colesterol
total, HDL colesterol, trigliceride, LDL colesterol
calculat). Determinarea lipidelor sanguine s-a
fåcut folosind un analizor semiautomat Hospitex
Screen master plus, utilizând teste enzimatice
colorimetrice. Interpretarea statisticå a rezultatelor
a fost fåcutå folosind programul SPSS Windows
98, apreciindu-se riscul relativ estimat (OR) ¿i
intervalul de încredere 95% (CI 95%). Am ¡inut
seama de urmåtoarea interpretare statisticå:

• OR > 1, variabila de expunere reprezintå
un factor de risc,

• OR = 1, variabila de expunere este factor
indiferent,

• OR< 1, variabila de expunere reprezintå
un factor de protec¡ie,

• dacå intervalul de încredere include cifra
1, nu se pot face considera¡ii de protec¡ie
sau risc,

• dacå limita superioarå a intervalului de
încredere este mai micå decât 1, atunci se
vorbe¿te despre factor de protec¡ie,

• dacå limita inferioarå a intervalului este
mai mare decât 1, atunci se vorbe¿te des-
pre factor de risc.

În derularea studiului au fost respectate
normele de eticå medicalå ale spitalului.

REZULTATE ªI DISCUºII
Raportând prezen¡a sau absen¡a dislipidemiei

la datele biografice ale pacien¡ilor studia¡i, am
ob¡inut urmåtoarele rezultate:

• frecven¡å scåzutå a dislipidemiilor la
pacien¡ii cu vârsta pânå la 40 de ani atât
din mediul rural, cât ¿i din mediul urban;
o frecven¡å ridicatå a dislipidemiilor a
existat la pacien¡ii cu vârsta cuprinså între
50 ¿i 60 de ani, atât la cei din mediu rural,
dar mai ales la pacien¡ii din mediul urban
(70% au dislipidemie) (Figura 1);

• predominan¡å minimå a numårului fe-
meilor în rândul bolnavilor cu dislipidemii
(Figura 2);

• grupul pacien¡ilor dislipidemici din mediul
urban, în special la bårba¡i a fost relativ
mai mare (Figura 3).

Ulterior, am apreciat frecven¡a dislipidemiei
pentru aspectele de patologie generalå descrise
la lotul studiat.
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Am constatat o asociere frecventå a obezitå¡ii
cu dislipidemia (Figura 4). Persoanele cu dislipi-
demie au prezentat un risc al obezitå¡i mai mare
de 2,87 ori decât cei fårå dislipidemie. Rezultatele
prelucrårii statistice au fost: OR = 2,87, CI 95% =
2,08 – 3,97. Cum limita inferioarå a intervalului
de încredere este mai mare decât 1, dislipidemia
reprezintå un factor de risc pentru apari¡ia obe-
zitå¡ii.

Figura 1. Frecven¡a dislipidemiilor în func¡ie
de vârstå ¿i mediu social

Figura 2. Distribu¡ia dislipidemiilor în func¡ie de sex

Figura 3. Frecven¡a dislipidemiilor în fun¡ie de mediu ¿i
sex

Figura 4. Situa¡ia stårii de nutri¡ie în cadrul
lotului studiat

A existat o asociere importantå între afec¡iunile
cardiovasculare ¿i dislipidemii. Mai multe de 4/5
dintre subiec¡ii cu dislipidemie au avut ¿i afec¡iuni
cardiovasculare (88% la femei ¿i 86% la bårba¡i)
(Figura 5).

La bolnavii cardiovasculari, numårul pa-
cien¡ilor cu dislipidemie a fost mai crescut în
ambele medii, dar mai ales în mediul urban
(Figura 6).

Rezultatele statistice au fost: OR = 5,15, CI
95% = 3,79 – 6,98. Interpretarea este urmå-
toarea: pentru persoanele cu dislipidemie, riscul
så aibå o boalå cardiovascularå este cu 5,15 mai
mare decât la persoanele fårå dislipidemie. Cum
limita inferioarå a intervalului de încredere este
mai mare decât 1, dislipidemia reprezintå un
factor de risc important pentru apari¡ia bolii car-
diovasculare.

În lotul de pacien¡i studiat nu s-a gåsit o co-
rela¡ie între dislipidemii ¿i bolile hepatice. Numårul
bolnavilor cu afec¡iuni hepatice este u¿or crescut
în cazul celor care prezintå ¿i dislipidemii (61%)
fa¡å de cei non-dislipidemici (56%) (Figura 7). Su-
biec¡ii cu dislipidemie nu prezintå risc semnificativ
så aibå boalå hepaticå fa¡å de persoanele fårå
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dislipidemie (OR = 1,24). Cum intervalul de
încredere include cifra 1 (CI 95% = 0,97 – 1,95),
nu se pot face considera¡ii de protec¡ie sau risc
referitoare la variabila dislipidemie pentru boala
hepaticå.

Nu existå o corela¡ie între dislipidemii ¿i
colecistopatii, poate doar o u¿oarå scådere a
numårului de afec¡iuni ale colecistului la pacien¡ii
cu dislipidemii (Figura 8).

Rezultatele ob¡inute au fost: OR = 0,76, CI
95% = 0,53 – 1,10. Interpretarea este urmå-
toarea: pentru persoanele cu dislipidemie, nu
existå risc semnificativ så aibå o suferin¡å a cole-
cistului mai mare decât la persoanele fårå disli-
pidemie. Cum intervalul de încredere include cifra

1, nu se pot face considera¡ii de protec¡ie sau
risc referitoare la variabila dislipidemiei pentru
boala colecistului.

Figura 5. Corela¡ia dislipidemiei cu bolile
cardiovasculare ¿i sexul pacien¡ilor

Figura 6. Corela¡ia dislipidemiilor cu bolile
cardiovasculare ¿i mediul social

Figura 7. Asocierea cu afec¡iuni hepatice

Figura 8. Corela¡ia dislipidemiilor cu
colecistopatiile

În lotul studiat se observå o rela¡ie de tip
invers, prevalen¡a afec¡iunilor endocrine este mai
scåzutå la pacien¡ii care au ¿i dislipidemie fa¡å de
cei fårå dislipidemie (OR = 0,70) (Figura 9). Cum
limita superioarå a intervalului de încredere este
mai micå decât 1 (CI 95% = 0,54 – 0,91) se
poate concluziona cå variabila dislipidemiei nu
este factor de risc pentru boala endocrinå.

Figura 9. Asocierea dislipidemiilor cu bolile endocrine



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 2, NR. 4(8), AN 2007258

DISLIPIDEMIILE ªI RELAºIA LOR CU PATOLOGIA GENERALÅ

Pentru persoanele cu dislipidemie, nu existå
risc semnificativ så aibå o suferin¡å reumatismalå
(articularå) mai mare decât la persoanele fårå
dislipidemie (OR = 1,16); singura asociere a celor
douå boli ar putea fi explicatå doar prin cre¿terea
în greutate ¿i suprasolicitarea articula¡iilor (Figura
10). Cum intervalul de încredere (CI 95% = 0,90 –
1,49) include cifra 1, nu se pot face considera¡ii
de protec¡ie sau risc referitoare la variabila disli-
pidemiei pentru boala articularå.

La lotul studiat se observå o rela¡ie inverså
între prezen¡a dislipidemiei ¿i afec¡iunile renale;
frecven¡a afec¡iunilor renale scåzând de la 34%
la pacien¡ii fårå dislipidemii, pânå la 25% la
pacien¡ii care prezintå dislipidemie (Figura 12).
Pentru persoanele cu dislipidemie existå risc mai
redus så aibå o boalå urogenitalå, decât la per-
soanele fårå dislipidemie (OR = 0,64, CI 95% =
0,49 – 0,83). Cum limita superioarå a intervalului
de încredere este mai micå decât 1, se poate
concluziona ca variabila dislipidemiei nu este
factor de risc pentru boala urogenitalå.

Figura 10. Asocierea dislipidemiilor cu afec¡iunile articulare

Rela¡ia dislipidemiilor cu bolile digestive este
una inverså, frecven¡a afec¡iunilor digestive scade
de la 29% la pacien¡ii fårå dislipidemie la 13% la
pacien¡ii care prezintå dislipidemie (Figura 11).
Pentru persoanele cu dislipidemie existå risc mai
redus så aibå o boalå digestivå, decât la persoanele
fårå dislipidemie (OR = 0,38, CI 95% = 0,27 –
0,52). Cum limita superioarå a intervalului de
încredere este mai micå decât 1, se poate con-
cluziona cå variabila dislipidemiei nu este factor
de risc pentru boala digestivå.

Figura 11. Asocierea cu boli digestive

Figura 12. Asocierea cu afec¡iuni urogenitale

Dislipidemiile prezintå o rela¡ie inverså cu
afec¡iunile pulmonare, frecven¡a acestora din
urmå scåzând de la 28 % la pacien¡ii fårå
dislipidemii pânå la 20 % la cei ce nu prezintå
dislipidemie (Figura 13). Subiec¡ii cu dislipidemie
au un risc mai redus så aibå o boalå pulmonarå
decât cei fårå dislipidemie (OR = 0,65, CI 95% =
0,48 – 0,86). Cum limita superioarå a interva-
lului de încredere este mai micå decât 1 se poate
concluziona cå variabila dislipidemiei nu este
factor de risc pentru boala pulmonarå.

Figura 13. Legåtura cu afec¡iuni pulmonare
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Cea mai frecventå formå de dislipidemie a fost
reprezentatå de hipercolesterolemia izolatå cu
cre¿teri moderate sau severe ale colesterolului.
Valorile trigliceridelor au fost crescute într-o
propor¡ie mai reduså, iar HDL-colesterol a fost
în general normal. Severitatea hipercoleste-
rolemiei ar fi putut fi datå de predispozi¡ia gene-
ticå, dar ¿i de coexistenta altor factori de risc pre-
cum vârsta, sedentarismul sau fumatul. Frecven¡a
hipercolesterolemiilor severe, în special a formelor
primare (genetice) a fost reduså, dar în acela¿i
timp ace¿ti pacien¡i au prezentat riscul cardiovas-
cular cel mai înalt.

În ciuda scåderii drastice a riscului de boli
cardiovasculare în ultimii 15 ani, ca urmare a
måsurilor de sånåtate publicå luate de diverse
state ale lumii, boala cardiovascularå råmâne pe
primul loc, cauzând aproape 37% din totalul
cauzelor de mortalitate din lume. O cauzå in-
trinsecå a bolii cardiovasculare sunt dislipidemiile,
uneori exprimate discret clinic. Ac¡ionând din
timp asupra acestor factori de risc, prevalen¡a
bolilor cardiovasculare poate scådea, de¿i aceasta
este în cre¿tere ca urmare a cre¿terii speran¡ei de
via¡å ¿i paradoxal a îmbunåtå¡irii calitå¡ii asisten¡ei
medicale.

În studiul nostru, pacien¡ii cu dislipidemie au
avut un risc de 5,15 ori mai mare pentru bolile
cardiovasculare decât cei fårå dislipidemie.

CONCLUZII
1. Dislipidemiile prezintå o inciden¡å ridicatå

la pacien¡ii spitaliza¡i, cu vârsta peste 50
ani, mai ales la cei din mediul urban, pre-
dominând la bårba¡i. Diversele tipuri de
dislipidemii ajung în total la 68,72%, pro-
cent semnificativ ¿i îngrijoråtor din întregul

lot de pacien¡i.
2. Prevalen¡a dislipidemiilor se gåse¿te la

valori ridicate, inclusiv la pacien¡ii diag-
nostica¡i cu suferin¡å cardiovascularå
ateroscleroticå, ace¿tia necon¿tientizând
riscul pe care îl reprezintå hipercoles-
terolemiile.

3. Dislipidemiile reprezintå factorul de risc
major pentru patologia cardiovascularå
(riscul relativ = 5,15).

4. Interrela¡ia dintre dislipidemie ¿i obezitate
(risc relativ = 2,87), aratå cå dislipidemia
reprezintå un factor de risc pentru obezitate
(¿i invers!), iar sumarea lor reprezintå un
factor de risc important pentru bolile car-
diovasculare.

5. Conform datelor ob¡inute în studiul de-
rulat, nu existå o rela¡ie semnificativå între
alte aspecte de patologie (boli hepatice,
digestive, pulmonare, renale, reumatis-
male) ¿i dislipidemii, adicå dislipidemiile nu
pot fi considerate un factor de risc pentru
aceste boli.

6. Dislipidemiile, ca o alterare calitativå ¿i/sau
cantitativå a metabolismului lipoprote-
inelor, se manifestå prin cre¿terea sau des-
cre¿terea concentra¡iei sangvine a coles-
terolului total, LDL colesterolului ¿i a triglice-
ridelor ¿i/sau descre¿terea concentra¡iei
LDL colesterolului. Sunt cele mai întâlnite
patologii în practica medicalå, iar prin riscul
cardiovascular ce îl implicå, prin costurile
ridicate de tratament, se impune o aten¡ie
sporitå ¿i permanentå în vederea depistårii,
diagnosticårii precise ¿i aplicårii precoce a
måsurilor terapeutice.
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Revista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicale

Ordinul nr. 438/295/2002, pri-
vind aditivii alimentari va fi modificat
printr-un proiect de act normativ
elaborat de ministrul sånåtå¡ii Eugen
Nicolaescu. La prima vedere pare cå,
în sfâr¿it, autoritå¡ile din România
s-au trezit ¿i vor så ne scape de E-urile
periculoase. În realitate, proiectul
scoate câteva E-uri, de ochii lumii, ¿i
adaugå altele, mai nocive. În plus,
actul normativ majoreazå considerabil
cantitå¡ile maxime admise ale aditivi-
lor din produsele alimentare. Potrivit
acestuia, prezen¡a unui aditiv alimen-
tar nu va mai fi autorizatå pentru
preparatele pe bazå de cereale prelu-
crate ¿i alimentele pentru sugari ¿i
copii de vârstå micå. Totodatå, E 400-
404, E 406, E 407, E 410-415, E 417,
E 418 ¿i E 440 vor fi interzise la
fabricarea minijeleurilor, definite ca
jeleuri de consisten¡å durå, ingerate
dintr-o singurå înghi¡iturå dupå in-
troducerea în gurå. Din lista cu con-
servan¡i ¿i antioxidan¡i autoriza¡i
condi¡ionat, adicå în doze cu maxime
stabilite de lege, din cauza faptului
cå sunt dåunåtori, dispar E 216 ¿i E

217. De precizat cå E 217 era deja
interzis în mai multe ¡åri. Conser-
van¡ii ¿i antioxidan¡ii autoriza¡i
condi¡ionat se eliminå definitiv din
compozi¡ia creve¡ilor prepara¡i, a
cozilor de raci preparate ¿i preambalate
¿i a molu¿telor preparate ¿i marinate,
precum ¿i din suplimentele alimentare
dietetice lichide. În schimb, acestea vor
fi permise la prepararea crustaceelor ¿i
molu¿telor tratate termic ¿i în supli-
mentele alimentare comercializate sub
formå lichidå.

Liber la nitrit de potasiu
E 249, nitrit de potasiu, este un

fixator de culoare ¿i agent de con-
servare pentru carne. Acesta poate
produce ame¡eli, dureri de cap ¿i este
poten¡ial cancerigen, nefiind permiså
utilizarea în alimentele pentru sugari
¿i copii. În ordinul actual era admis,
în cantitate de 150 mg/kg, în pro-
dusele din carne netratate termic,
afumate ¿i uscate. În modificårile
legislative, cantitatea este permiså în
toate produsele din carne. E 250, nitrit
de sodiu – poate provoca hiperreac-

tivitate ¿i alte reac¡ii adverse, fiind
poten¡ial cancerigen, fiind restric-
¡ionat în multe ¡åri. În prezent, este
admiså o cantitate de 150 mg/kg la
alte produse din carne afumatå ¿i
produse din carne în conservå. Po-
trivit proiectului de ordin, în produse
din carne tradi¡ionale conservate, cum
ar fi Paprikas ¿i Selsky salam, canti-
tatea maximå permiså de nitrit de
sodiu va fi de 180 mg/kg.

În proiectul de act normativ se aflå
¿i o confuzie dubioaså. E 251 este
trecut ca nitrat de potasiu, iar E 252
este nitrat de sodiu. În realitate, E 251
este nitrat de sodiu ¿i E 252 este nitrat
de potasiu. Confuzia este destul de
gravå, având în vedere cå E 252 poate
provoca hiperactivitate ¿i alte reac¡ii
adverse, este poten¡ial cancerigen, iar
folosirea sa este restric¡ionatå în multe
¡åri. Din proiect reiese cå E 252 poate
fi utilizat în cantitå¡i de 300 mg/kg
în produse din carne tradi¡ionale,
conservate prin inserare în solu¡ie de
saramurå, în cele conservate prin
uscare. Totodatå, E 252, în cantitate
de 150 mg/kg, se va introduce, ca
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Medicii nu mai pot så-¿i cumpere
cabinetele medicale

Doctors can no longer purchase their practices
ALINA ENACHE

Legea care permite primåriilor så vândå spa¡iile a fost declaratå neconstitu¡ionalå

noutate, ¿i în brânzå cu pastå tare,
semitare ¿i semimoale, înlocuitori de
brânzå pe bazå de produse lactate.
Heringul marinat ¿i sprotul vor putea
con¡ine E 252 în cantitate de 500 mg/
kg, pânå acum nefiind permiså decât
o cantitate rezidualå de nitrat de
potasiu de 50 mg/kg. Un antioxidant

periculos, E 319 (Tert-butilhidro-
chinona) va putea fi introdus în
unturå, ulei de pe¿te, gråsime de vitå,
pasåre ¿i oaie. E 319 este un produs
pe bazå de ¡i¡ei ¿i se recomandå evi-
tarea sa. Aceasta poate cauza gre¡uri,
vårsåturi, delir – o dozå de 5 grame
fiind consideratå letalå. Cantitatea de

E 385 cre¿te la crustacee congelate sau
înghe¡ate de la 75 mg/kg la 250 mg/
kg. E 385 produce perturbåri sale
echilibrului electrolitic, afec¡iuni gas-
trointestinale ¿i crampe intestinale,
fiind interzis în unele ¡åri.

Sursa: GARDIANUL, 15.11.2007
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Medicii nu vor mai putea så-¿i
cumpere cabinetele în care î¿i desfå-
¿oarå activitatea. Curtea Constitu¡io-
nalå a declarat legea în baza cåreia
cabinetele medicale pot fi cumpårate
ca fiind neconstitu¡ionalå.

Oamenii în halate albe sunt ne-
mul¡umi¡i pentru cå spun cå au
investit în cabinetele respective cu
gândul cå, în viitor, le vor apar¡ine.

Curtea Constitu¡ionalå a declarat
Legea 236/2006, care modificå ¿i
completeazå Ordonan¡a de Urgen¡å a
Guvernului nr. 110/2005, în baza
cåreia primåriile puteau så vândå
medicilor spa¡iile aflate în proprietatea
consiliilor locale, ca fiind neconsti-
tu¡ionalå. Asta înseamnå cå legea nu
mai poate fi aplicatå.
Pre¡ul de vânzare este „neserios“

Decizia Cur¡ii Constitu¡ionale nr.
871, din 9 octombrie 2007, a fost luatå
în urma depunerii excep¡iei de ne-
constitu¡ionalitate ridicatå de Consi-
liul Local al comunei Bon¡ida, jude¡ul
Cluj. În motivarea excep¡iei se sus¡ine
cå actele sunt neconstitu¡ionale, în-
trucât „bunurile la care acestea se
referå fac parte din domeniul public
al unitå¡ii administrativ – teritoriale,
iar nu din domeniul privat”. Conform
deciziei Cur¡ii Constitu¡ionale, pre¡ul
la care urmau så fie vândute cabinetele

este catalogat drept „neserios“, în-
trucât nu ¡ine cont de valoarea pe
pia¡å a bunului. Astfel, conform
Ordonan¡ei 110/2005, pre¡ul maxi-
mal de vânzare al cabinetelor medicale
este stabilit pe categorii de localitå¡i,
iar în privin¡a terenului aferent este
stabilit un pre¡ fix de 1 euro pentru
un metru påtrat. Întrucât Constan¡a
este localitate de rangul I, pre¡ul
maximal de vânzare ar fi fost de 50 de
euro pe metrul påtrat, asta în con-
di¡iile în care pre¡ul maximal de
vânzare pe pia¡a imobiliarå este de
1.500-1.600 de euro.

Curtea Constitu¡ionalå mai moti-
veazå decizia de declarare a neconsti-
tu¡ionalitå¡ii prin faptul cå, vânzând
aceste spa¡ii, statul nu mai poate lua
„måsuri de asigurare a igienei ¿i
sånåtå¡ii publice“ ¿i nu mai poate crea
„condi¡iile care så asigure prestarea de
servicii medicale“, obliga¡ii prevåzute
în Constitu¡ia României, întrucât
existå riscul ca dupå ce vor fi vândute,
cabinetele så-¿i schimbe destina¡ia.

Medicii de familie sunt foarte
nemul¡umi¡i de aceastå decizie ¿i spun
cå au investit în spa¡iile în care î¿i
desfå¿oarå activitatea cu gândul cå le
vor cumpåra în timp. Dr. Elena
Dråghici, medic de familie în Con-
stan¡a, ne-a declarat: „Vara trecutå
cred cå am investit 16.000-18.000 de

lei în cabinetul unde îmi desfå¿or
activitatea. Noi am fost deconecta¡i
de la centrala cartierului ¿i ne-au låsat
în frig o iarnå. Am folosit re¿ouri
electrice, s-a format mucegai, a¿a cå
am decis så cumpår centralå. Am
investit foarte mul¡i bani. Cabinetul
în care lucrez a fost, demult, magazie,
a¿a cå a trebuit så creez condi¡iile
necesare, fiindcå nu aveam nici måcar
o chiuvetå. De ¿apte ani am investit
în acest cabinet. Acum ce fac, îmi då
primåria banii înapoi?“, ne-a declarat
medicul.

De cealaltå parte, autoritå¡ile sa-
nitare spun cå decizia Cur¡ii Consti-
tu¡ionale este îndreptå¡itå. Dr. Tan¡a
Cule¡u, directorul adjunct al Auto-
ritå¡ii de Sånåtate Publicå a jude¡ului
Constan¡a, spune cå nu ar fi fost
normal ca medicii så cumpere cabi-
netele la un pre¡ atât de mic, în com-
para¡ie cu pre¡ul de pe pia¡å. „Or fi
investit în cabinete! Unii ¿i-au luat
termopane, au pus linoleum, dar au
beneficiat de deduceri de impozit.
Altceva nu au fåcut! ªi eu a¿ fi decla-
rat legea necostitu¡ionalå!“, a declarat
dr. Cule¡u.

Cât timp legea a fost aplicabilå, la
Constan¡a nu a fost vândut nici un
cabinet medical, dupå cum a precizat
directorul adjunct al ASPJ.

Sursa: CUGET LIBER, 07.11.2007


