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   Parlamentul  României 
     Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate                    Bucureşti 03.02.1999  
         şi familie                                             Nr.28/XXXVI/8 
  

PROCES  VERBAL 
al  şedinţei comisiei din data de 

03.02.1999  
 
 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind 
absent motivat domnul dep.dr.Ioniţă Nicu (Grupul Parlamentar 
al PDSR). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi următorii: 
domnul conf.dr.Ciocîlteu Alexandru – ministru secretar de stat 
în Ministerul Sănătăţii, domnul prof.dr.Cinteză Mircea – 
preşedintele Colegiului Medicilor din România, domnul 
dr.Olteanu Mircea – preşedintele Asociaţiei Spitalelor şi domnul 
dr.BubeneI. – director al Direcţiei generale de programe de 
sănătate, reformă şi acreditare. 

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

Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru, următoarea 
ordine de zi: 

1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege 
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor 
(sesizare în fond) 

În deschiderea lucrărilor domnul dep.dr.Ion Berciu 
arată că proiectul de lege a fost elaborat în anul 1996 şi necesită 
o serie de amendamente pentru a putea fi coroborat cu actele  
normative emise după anul 1996. 
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În continuare dă cuvântul invitaţilor la comisie pentru 
a-şi expune punctele de vedere asupra acestui proiect de lege. 

Domnul dr.Cinteză Mircea, preşedintele Colegiului 
Medicilor din România arată că, punctul de vedere a Colegiului 
Medicilor din România priveşte 4 probleme şi anume: 

- Legea să cuprindă un capitol referitor la 
comisia de acreditare a spitalelor, care să fie  numită Agenţia 
Naţională de Acreditare.  Acest organism trebuie să fie 
independent şi apolitic.  În acest sens, consideră că este 
necesar că proiectul de lege trebuie să fie finalizat în cel mai 
scurt timp, deoarece fără acest organism reforma sistemului 
sanitar nu este reală. 

- Până la acreditarea spitalelor este nevoie de 
autorizaţii provizorii de funcţionare a spitalelor, pentru ca 
aceste unităţi sanitare să se încadreze în realitatea de azi. 

- Consiliul de administraţie a spitalelor constituit 
într-un mod  flexibil, să aibă autonomie profesională şi 
administrativă. 

- În ce priveşte modalitatea de plată, în spitale 
trebuie să existe un plafon al preţurilor pentru a putea proteja 
populaţia săracă. 

Domnul dr.Olteanu Mircea  preşedintele Asociaţiei 
Spitalelor arată că reforma în sănătate nu poate fi făcută pe 
segmente.  Aceasta trebuie să cuprindă atât spitale cât şi 
asistenţa primară şi sănătatea publică.  În ce priveşte organizarea 
spitalului, ar trebui să existe 2 structuri manageriale:  una 
administrativă şi alta profesională.  Scopul spitalului este de a 
asigura o îngrijire calitativă la un cost redus. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu, consideră că este absolut 
necesar că în discutarea proiectului de lege să se stabilească 
principiile de bază legate de organizarea spitalelor. 

În continuare, domnia sa, consideră acreditarea ca 
element foarte important în organizarea şi funcţionarea 
spitalelor.  Propune ca Agenţia Naţională de Acreditare să 
constituie un capitol în lege. 

Doamna  dep.dr.Bartoş Daniela – arată că, fiecare 
unitate spitalicească trebuie să fie acreditată după competenţă  
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profesională şi managerială, iar această evaluare o poate face 
numai o comisie de acreditare care trebuie să fie neutră.  
Propune ca din această comisie să facă parte reprezentanţi ai 
Ministerului Sănătăţii  şi Colegiului Medicilor din România .  
Din comisie nu trebuie să facă parte reperezntanţi ai Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, deoarece aceasta finanţează 
furnizorii de servicii şi ca urmare nu poate fi obiectivă.  
Referitor la conducerea consiliului de administraţie a spitalului, 
propune un economist pentru coordonarea administrativă şi o 
comisie medicală pentru coordonarea profesională. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile – arată că, trebuie ca 
acreditarea spitalelor să se facă pe baza unor criterii de 
diferenţiere.  Este necesar să  existe spitale orăţeneşti, judeţene, 
universitare clinice şi neclinice.  Spitalelor universitare clinice 
trebuie să li se acorde o atenţie mai mare deoarece acestea au 
dublu rol, atât de îngrijiri medicale cît şi de învăţământ şi 
cercetare.  La conducerea spitalelor  trebuie să fie un foarte bun 
manager economist care să cunoască bine activitatea din spital. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca pentru 
organizarea şi funcţionarea comisiei de acreditare a spialelor să 
se ia ca model CNA a învăţământului. 

Domnul dep. Consideră că acreditarea spitalelor 
obligatorie să fie acordată de comisia de acreditare, în timp ce 
autorizaţia de funcţionare a spitalelor să fie acordată de Inspecţia 
Sanitară de Stat din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că acreditarea 
trebuie să fie obligatorie, iar modul de acreditare să fie foarte 
bine structurat.  Propune ca legea să cuprindă şi perioada de 
acreditare a spitalelor.  Referitor la organele de conducere ale 
spitalelor, domnia sa propune în funcţia de director al spitalului 
un medic care obligatoriu a urmat un curs de management 
sanitar. 

Domnul dr.Olteanu Mircea – consideră că acreditarea 
spitalelor nu constituie un scop în sine, se poate renunţa la 
acreditare cu condiţia ca spitalul respectiv să corespundă 
standardelor de funcţionare.  Comisia de acreditare trebuie să fie 
echidistantă şi independentă faţă de finanţator şi prestatorul de 
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servicii medicale.  Arată că în alte ţări acreditarea spitalelor este 
benevolă (ex SUA) 

Domnul dr.Ciocâlteu Alexandru – pune la îndoială  
aplicarea Legii spitalelor în condiţiile unei acreditări benevole.  
Domnia sa nu consideră că este necesară Agenţia Naţională de 
Acreditare şi pledează pentru o comisie de acreditare.  
Deasemenea nu este de acord cu clasificarea spitalelor prin 
acreditare, deoarece ar apare discriminarea în ce priveşte 
acordarea îngrijirilor medicale.  Propune ca să se organizeze şi 
să funcţioneze spitale de referinţă.  Referitor la organele de 
conducere a spitalelor arată că funcţia de director poate fi 
ocupată atât de medici cât şi de economişti, jurişti etc, cadre 
universitare, cu condiţia de a absolvi un curs de management 
sanitar.  Consideră acreditarea spitalelor ca o condiţie esenţială  
pentru funcţionarea acestora. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – acordă o 
importanţă deosebită comisiilor de acreditare în luarea unor 
decizii privind acreditarea, fapt pentru care ele trebuie să fie 
echidistante.  În continuare arată că, în prezent, este necesară 
acreditarea spitalelor, însă pe viitor când intervine sistemul 
concurenţial în sănătate, acreditarea depinde de  CNAS, care va 
încheia contracte de furnizare de servicii numai cu spitalele care 
îndeplinesc condiţiile impuse prin contractul cadru. 

Domnul dep.dr.Viţelar Bogdan – consideră că în 
prezent, pentru acreditare este nevoie de un minim de calitate a 
actului medical, pe viitor când va exista posibilitatea unei dotări 
adecvate cerinţelor de moment, trebuie să crească exigenţele 
acreditării spitalelor.  Acreditarea trebuie să fie obligatorie. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu – consideră că 
acreditarea trebuie să fie obligatorie, iar standardele de 
acreditare să fie în aşa fel structurate încât să poată fi aplicate cu 
succes la cât mai multe spitale.  Domnia sa subliniază că în  
alcătuirea criteriilor de acreditare să se ţină cont de nivelul 
actual al dotărilor cu aparatură din spitale. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile – este pentru 
acreditarea obligatorie, pornind de la un standard stabilit. 
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Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – arată că nu trebuie 
să se facă confuzie între autorizarea şi acreditarea spitalelor. În 
prezent, în România, funcţionează 414 spitale, dintre care 150 
nu corespund unor condiţii de funcţionare minimă.  Pe de altă 
parte aproximativ 200 de spitale nu au autorizaţie sanitară de 
funcţionare.  Autorizarea funcţionării spitalelor trebuie să se 
facă numai în condiţiile impuse de Inspecţia sanitară.  Faza a 
doua ar fi acreditarea, pe care fiecare spital trebuie să o merite 
considerând că acreditarea spitalelor trebuie să se facă numai în 
anumite condiţii (dotare corespunzătoare şi  calitate a actului 
medical). 

Domnul dr.Ciocâlteu Alexandru – arată că 
acreditarea spitalelor este un proces care se întinde pe o perioadă 
de 5 ani, perioadă de timp în care acestea se pot dota 
corespunzător nevoilor populaţiei.  În ce  priveşte componenţa 
consiliului de administraţie a spitalelor propun ca acesta să 
cuprindă reprezentanţi ai furnizorilor de servicii medicale, ai 
finanţatorului  şi proprietarul în cazul spitalului privat. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca să existe 2 
tipuri de acreditare şi anume: acreditarea permanentă şi 
acreditarea provizorie.  Referitor la componenţa consiliului de 
administraţie a spitalelor este de acord cu antevorbitorul său şi 
în plus, consideră că şi reprezentanţii comunităţii să facă parte 
din consiliul de administraţie.  Reprezentanţii furnizorilor de 
servicii trebuie să aibă locul de muncă în spitalul respectiv şi să 
fie membrii ai Colegiului Medicilor din România. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că acest consiliu 
de administraţie coordonează politica sanitară şi ca atare este 
necesar să cuprindă directorul general, directorul medical, 
directorul economic şi director de îngrijiri medicale.  Directorul 
general trebuie să fie un medic, deoarece numai acesta are 
capacitatea de a înţelege funcţionarea sistemului sanitar. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena – consideră că cei 4 
directori trebuie să fie apolitici, în luarea deciziilor. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile – consideră că 
directorii nu trebuie să fie aleşi pe criterii politice. 
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Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – consideră că pe 
viitor trebuie să se interzică imixtiunea politicului în activitatea 
spitalului, prin stabilirea  în clar a atribuţiilor până la nivel de 
şef de secţie. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca în lege să se 
introducă şi elemente privind normele de statut. 

Domnul conf.dr.Ciocâlteu Alexandru – arată că 
normele privind statutul personalului medical nu pot fi cuprinse 
în lege, deoarece constituie un material de aproximativ 400 de 
pagini. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – propune să se ia ca 
model Legea nr.74/95 care prevede şi regulamente de statut. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – consideră că 
proiectul de lege este foarte vechi şi trebuie amendat. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – arată că din 
consiliu de administraţie a spitalelor trebuie să facă parte şi şefii 
de secţii deoarece aceştia aplică hotărârile consiliului. Şefii de 
secţie să aibă noţiuni de management. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – arată că această 
componenţă a consiliilor de administraţie se aplică numai  
spitalelor publice, deoarece spitalele private îşi organizează 
activitatea aşa cum doresc ele. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – consideră că se poate 
impune în componenţa consiliilor de administraţie a spitalelor 
private reprezentanţi ai furnizorilor de servicii medicale şi aceste 
elemente trebuie statuate în lege.  Domnia sa consideră că e 
necesar să fie categorii de spitale, dar fără grade. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – consideră că pot exista 
3 categorii de spitale: de bază, extinse şi de competenţă maximă.  
Categoriile de spitale menţionate mai sus să aibă 2 subcategorii 
şi anume: A şi B care  acordă o asistenţă medicală diferită, 
ceeace trebuie să se reflecte în preţuri. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – supune discuţiei 
privatizarea spitalelor sub forma a 3 aspecte, închirierea, 
concesionarea şi vânzarea.  Domnia sa consideră că sub una din 
formele  menţionate se pot privatiza şi segmente ale spitalelor. 
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Domnul dr.Cinteză Mircea – este de acord cu cele 3 
forme de privatizare însă numai cu avizul Ministerului Sănătăţii  
şi a Colegiului Medicilor din România. 

Domnul dr.Olteanu Mircea – arată că decizia în ce 
priveşte privatizarea să o aibă autoritatea sanitară, care cunoaşte 
nevoile populaţiei.  Ea trebuie să se facă în zonele unde nu se 
acoperă aceste nevoi ale populaţiei. 

Domnul dr.Ciocâlteu Alexanrdu – consideră că în 
privatizarea spitalelor trebuie să se implice sindicatele din 
spitale, Direcţia sanitară judeţeană şi Ministerul Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca titlul legii să 
cuprindă şi sintagma  “înfiinţarea”. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – consideră că 
privatizarea pe segmente de spital  (bucătărie, spălătorie, 
fizioterapie, etc) e foarte necesară. 

Domnul dir.dr.Bubenek I.Şerban – este de acord cu 
antevorbitorii săi.  Consideră că trebuie să existe spitale 
teritoriale de bază şi spitale de referinţă.  Spitalele judeţene să 
devină centre medicale, iar clinicile universitare să devină centre 
de excelenţă.  Referitor la spitalele acreditate cu o eficienţă 
redusă să-li se ridice acreditarea.  Referitor la privatizarea 
spitalelor, Ministerul Sănătăţii aşteaptă  punctul de vedere a 
celor două comisii de specialitate a Parlamentului pentru a fi 
trimis la Guvern. 

Domnul dr.Vlădescu Cristian – arată că pentru 
clasificarea spitalelor ar trebui să existe un  organism de experţi 
care să fie subordonat Parlamentului.  Referitor la consiliul de 
administraţie a spitalelor acesta să cuprindă şi 2 departamente:  
consiliul nonexecutiv, care se ocupă de buget şi politica sanitară 
şi consiliul director care face politica îngrijirilor medicale.  
Subiectul fiind epuizat, domnul dep.dr.Ion Berciu închide 
lucrările  şedinţei. 

 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 
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