
 
 

 PROCES-VERBAL 
al şedinţei Comisiei  pentru sănătate şi familie  

din data de 26.03.1998 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivat 3. 
La lucrările comisiei participă ca invitaţi: Domnul Chris Schutizer secretar 

general al comitetului spitalicesc al UE şi   domnul prof.dr.Olteanu Mircea, preşedinte 
al Asociaţiei Spitalelor din România. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu, preşedintele 
comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1.  discutarea unor aspecte privind organizarea spitalelor în ţările membre 

ale UE. 
Lucrările şedinţei au fost deschise de domnul dep.dr.Ion Berciu, 

preşedintele comisiei, care a  prezentat invitaţii  prezenţi. 
Domnul prof.dr.Olteanu Mircea a făcut o scurtă prezentare a domnului 

Chris Schultizer.   Domnul Chris Schultizer este cetăţean belgian, doctor în ştiinţe 
juridice, fost manager al spitalelor  flamande şi în prezent, funcţionează ca secretar 
general al Comitetului spitalicesc al UE şi ca profesor la Universitatea din Lubek.  
Domnia sa are meritul de a fi organizat cooperarea spitalicească în ţările est europene,  
se află în ţara noastră într-o vizită de lucru de 24 de ore cu scopul de a pregăti, la 
Bucureşti, un simpozion inernaţional cu tema “ Rolul spitalelor în asistenţa medicală 
primară şi îngrijirile primare în sănătate”.   Acest seminar se va organiza în luna 
octombrie a acestui an şi se va corobora cu o altă conferinţă cu aceeaşi tematică care 
va avea loc în perioada 16 -17 octombrie la Budapesta. 

Organizaţia spitalelor din UE, are  afiliate  un număr de 15000 de spitale 
din 15 state europene, cu un număr de 5 milioane de angajaţi şi care deservesc 
aproximativ 370 milioana de cetăţeni. 

Tematica simpozionului va cuprinde, printre altele, bazele teoretice pentru 
implicarea spitalelor în asistanţa primară, ghiduri clinice pentru asistenţa primară, 
finanţarea asistenţei primare, organizarea spitalelor în cadrul UE, etc. 
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Domnul Chris Schutizer a precizat că, în cadrul derulării programelor 
PHARE, are deja legături cu o serie de spitale din România.  Domnia sa a prezentat 
comitetul de organizare care cuprinde un număr de 15 reprezentanţi din ţările UE la 
care se adaugă un număr de 10 reprezentanţi din alte ţări printre care şi România.  S-a 
apreciat că  odată cu intrarea României în UE, ţara noastră va deveni membru  
permanent cu drepturi egale  şi  în cadrul acestei organizaţii.  Acesta este primul pas 
pe drumul către integrarea României în cadrul familiei ţărilor europene. 

Organizaţia Spitalelor din UE desfăşoară o gamă largă şi variată de 
activităţi precum: schimbul de experienţă în domeniul managentului sanitar, 
introducerea de programe experimentale privind activitatea spitalicească, organizarea 
de conferinţe şi simpozioane pe această temă, asigurarea unei colaborări între spitale 
şi posibilităţi de coordonare a activităţiilor specifice, sprijinirea cu programe de 
reformă în domeniul sanitar, acordarea de sprijin material şi  financiar cât şi tehnic 
privind activitatea spitalicească, elaborarea de publicaţii de specialitate, informări 
periodice reciproce în domeniu. 

În prezent, organizaţia  urmăreşte o coordonare a activităţii de asistenţă 
primară cu activitatea spitalicească. 

După această prezentare de intenţii, membrii comisiei au pus o serie de 
intrebări domnului Chris Schutizer. 

Domnul dep.prof.dr.Cândea Vasile şi-a exprimat satisfacţia revederii cu 
invitaţii prezenţi şi a mulţumit pentru sprijinul  acordat în calitate de deputat, membru 
al Comisiei  pentru sănătate şi familie, cât şi ca medic la Institutul de cardiologie 
Bucureşti.  Domnia sa a arătat că, în actuala perioadă de tranziţie ne confruntăm cu 
probleme deosebit de dificile, în special de ordin financiar şi se fac eforturi mari 
pentru a se asigura nu nivel corespunzător al actului medical.  Pentru  maladiile cu un  
ridicat  nivel al morbilităţii s-au  lansat o serie de programe naţionale de sănătate cum 
ar fi cele referitoare la bolile cardio-vasculare, cancerul, SIDA sau TBC-ul. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu a arătat că odată cu apariţia Legii 
nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate s-au făcut paşi importanţi în 
creşterea şi eficientizarea  actului medical. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel a arătat că în actualul sistem,  până la 
momentul privatizării spitalelor, acestea sunt finanţate de la bugetul de stat, de la  
bugetele locale şi prin sistemul de asigurări de sănătate. 

Domnul Chris Schuter a arătat, în continuare, că este mai uşor şi mai 
economic de a preveni bolile decât a le trata şi şi-a exprimat speranţa de ai avea ca 
invitaţi la simpozion pe toţi membrii comisiei. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu, preşedintele comisiei a mulţumit  invitaţilor 
pentru amabilitate şi pentru excelentele intenţii şi a promis, în numele comisiei, o 
participare susţinută la seminarul ce va fi organizat. 

 
 

 
 
 

Preşedinte, 
Dep.dr.Ion Berciu 

 


