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   Parlamentul  României 
     Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate                    Bucureşti 24.03.1999  
         şi familie                                             Nr.60/XXXVI/8 
 
 
 
 
 

 PROCES  VERBAL 
al  şedinţei comisiei din data de 

24.03.1999  
 
 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu, 

preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat cu 15 voturi pentru următoarea ordine de 

zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu solicită comisiei reluarea 

discuţiilor asupra textelor votate în cadrul şedinţei anterioare deoarece, au 
apărut amendamente noi care au drept autor Colegiului Medicilor din 
România. 

Comisia este de acord în unanimitate. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca, la art.1 după sintagma  

“unitatea sanitară”  să se insereze expresia  “cu paturi”,  pentru a 
completa această definiţie. 

Domnul dep.prof.Buga Florea şi domnul dep.dr.Udrea 
Florian nu sunt de acord cu acest amendament deoarece introducerea 
acestei expresii nu aduce informaţii noi, respectiv toate spitalele sunt 
unităţi sanitare cu paturi. 

Comisia respinge, în unanimitate, acest amendament. 
În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca, în 

finalul textului de la art.3 alin.(3) să se adauge sintagma  “şi Colegiului 
Medicilor din România “, deoarece în Legea nr.74/1995 se prevede 
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implicarea Colegiului Medicilor din România în activitatea de pregătire a 
personalului medical. 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu adoptarea acestui 
amendament. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca, în finalul textului de 
la art.4, să se introducă sintagma  “numai dacă culpa medicală a fost 
stabilită prin hotărâre definitivă a Colegiului Medicilor din România “,  
pentru a sublinia etapa în care va acţiona justiţia pentru a soluţiona aceste 
cauze. 

Comisia respinge acest amendament cu 14 voturi împotrivă 
şi 1 vot pentru. 

La art.5 alin.(1) domnul dr.Ion Berciu propune înlocuirea 
sintagmei  “având în structura lor”  cu sintagma  “şi pot avea în structura 
lor”,  pentru a elimina caracterul imperativ al acestei prevederi. 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu adoptarea acestui 
amendament. 

Având în vedere propunerea formulată de către Colegiului 
Medicilor din România, domnul dep.dr.Ion Berciu propune amendarea 
art.7 alin.(4) adoptat de către comisie în sensul introducerii, în Comisia 
Naţională de Acreditare a Spitalelor, a 2 reprezentanţi din partea Comisiei 
de specialitate a Senatului şi a unui reprezentant al Oficiului pentru  
protecţia  consumatorului. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil nu este de acord cu 
reprezentarea Oficiului pentru protecţia consumatorului  şi propune 
introducerea unui reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 

Propunerea domnului dep.dr.Dumitrean Bazil este respinsă 
cu 14  voturi împotrivă şi un vot pentru, iar amendamentul domnului 
dep.dr.Ion Berciu este adoptată cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca, în 
finalul textului art.9 adoptat de către comisie să se introducă sintagma  
“(sau al ministrului de resort pentru ministerele cu reţeaua sanitară 
proprie)  şi Colegiul Medicilor din România.”  Domnia sa arată că susţine 
numai ideea ca înfiinţarea de noi spitale precum şi desfiinţarea acestora să 
se facă şi cu avizul Colegiului Medicilor din România. 

În acest context domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că 
această adăugare nu este necesară, dimpotrivă aceste acţiuni ar trebui să 
fie avizate de către proprietarii de drept, respectiv consiliile locale pe raza 
cărora se află aceste spitale. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc ţine să sublinieze că 
implicarea, în această activitate, a Colegiului Medicilor din România  
reprezintă o în activitatea Ministerului Sănătăţii. 
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Comisia respinge acest amendament cu 14 voturi împotrivă 
şi un vot pentru iar domnul dep.dr.Ion Berciu solicită susţinerea 
propunerii în Plenul Camerei sub forma amendamentelor respinse. 

În continuare, referitor la art.11 adoptat de către comisie, 
domnul dep.dr.Ion Berciu propune reformularea textului privitor la 
componenţa consiliului de administraţie al spitalelor publice. 

Astfel, textul propus are următorul cuprins: 
“Art.11.-(1) Spitalul public este condus de către un consiliu 

de administraţie alcătuit din: 
a) reprezentanţii proprietarului; 
b) reprezentanţii finanţatorilor principali; 
c) reprezentanţii autorităţilor publice, atunci când acesta nu 

este proprietar; 
d) reprezentanţii personalului sanitar, care sunt medici şefi 

de secţie sau  delegaţi ai acestora. 
(2) Conducerea executivă a spitalului este alcătuită din: 
a) director general; 
b) director medical (care este în mod obligatoriu medic; 
c) director de îngrijiri (asistenta coordonatoare  a îngrijirilor 

din spital); 
d) director administrativ, financiar-contabil. 
(3) Conducerea executivă a spitalului se face pe bază de 

contract de management pe termen limitat.  Criteriile de eligibilitate, 
condiţiile generale de organizare a concursului precum şi prevederile 
cadru ale contractului de management se elaborează de către Comisia 
Naţională de Acreditare a Spitalelor. 

Referindu-se la textul propus, domnul dep.dr.Dumitrean 
Bazil propune să se insereze, la finalul alin.(1) următorul text: 

“Reprezentanţii personalului sanitar au vot  paritar în raport 
cu toţi ceilalţi reprezentanţi, indiferent de numărul acestora.” 

Comisia a respins cu 13 voturi împotriva şi 2 voturi pentru, 
amendamentul domnul dep.dr.Dumitrean Bazil. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian propune ca la alin.(3) după 
sintagma  “pe bază de contract”  să se insereze cuvântul  “colectiv”, 
deoarece răspunderea trebuie să fie colectivă pentru toţi membrii 
consiliului de administraţie. 

Această propunere este respinsă cu 1 vot pentru şi 14 voturi 
împotrivă. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc şi domnul dep.dr.Cândea 
Vasile propun să se introducă un nou text, ca alin.(4) art.11, cu următorul 
cuprins: 

“(4) Unităţile spitaliceşti care au în plus structuri 
organizatorice  de cercetare ştiinţifică precum şi atribuţii de coordonare 
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ale programelor naţionale de sănătate, structura consiliului de 
administraţie şi respectiv a conducerii executive se adaptează  
corespunzător specificului fiecărei unităţi.” 

Acest amendament este adoptat în unanimitate. 
Textul art.11, astfel reformulat şi completat este adoptat cu 

13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
La art.13, adoptat de către comisie, domnul dep.dr.Ion 

Berciu propune ca, după cuvântul “buget”, să se insereze cuvântul  
“global”,  deoarece toate unităţile autonome financiare au buget global. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, acest amendament. 
În continuare, domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca, în 

finalul alin.(1) al art.14, să se introducă pentru explicitate,  sintagma  
“precum şi din asocieri investiţionale în profil medical sau medico-social, 
în condiţiile legii.” 

Comisia a respins acest amendament cu 14 voturi împotrivă 
şi un vot pentru. 

Referindu-se la textul alin.(1) al art.16, aşa cum a fost 
adoptat de către comisie, domnul dep.dr.Ion Berciu propune introducerea, 
după sintagma  “casa de asigurări de sănătate”,  a sintagmei  “sau alţi 
contractanţi”,  pentru a lărgi sfera de aplicabilitate a acestor prevederi. 

Comisia a votat, în unanimitate, adoptarea acestui 
amendament. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu, referindu-se la art.17 alin.(1) 
adoptat de către comisie, propune reformularea textului privitor la 
salarizarea personalului din cadrul spitalelor publice.  Domnia sa arată că 
este necesară prevederea unui plafon minim al salarizării personalului, 
care să se stabilească prin hotărâre de Guvern la propunerea Ministerul 
Sănătăţii şi cu avizul Colegiului Medicilor din România.  Veniturile 
suplimentare obţinute din activităţi profesionale să fie  acordate  
personalului pe baza unor criterii de performanţă stabilite de către 
Colegiului Medicilor din România şi care vor fi aplicate de către consiliul 
de administraţie. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian nu este de acord cu această 
reformulare deoarece vine în contradicţie cu prevederile Legii 
nr.145/1998, iar Colegiului Medicilor din România nu este în măsură să 
stabilească criteriile de performanţă. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela doreşte acordarea unui salariu 
minim de la bugetul de stat şi în plus, pe baza criteriilor de performanţe a 
unor venituri suplimentare de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc propune eliminarea, din 
textul propus, a implicării Colegiului Medicilor din România în problema 
salarizării personalului  din  spitalelor. 
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Domnul dep.dr.Rădulescu Cristian propune următoarea 
reformulare a textului: 

“(1) Plafonul minim al salarizării personalului din cadrul 
spitalelor publice precum şi criteriile de performanţă, după care se acordă 
veniturile suplimentare care provin din activităţi profesionale, se stabilesc 
prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul 
Colegiului Medicilor din România şi vor fi aplicate local de către 
consiliul  de administraţie.” 

Comisia a adoptat acest amendament, în unanimitate. 
În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu, la alin.(3) al art.19, 

următoarea reformulare a textului adoptat de către comisie: 
“(3) Sumele obţinute  în urma închirierii, vânzării sau 

concesionării imobilelor şi a aparaturii medicale existente, se pun la 
dispoziţie direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în scopul achiziţionării de aparatură medicală.” 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu nu este de acord cu această 
propunere, pe care o consideră ineficientă şi în acelaşi timp derizorie şi 
propune următorul amendament: 

“(3) Sumele (...)  se pun la dispoziţia unităţilor spitaliceşti 
respective (...).” 

Comisia a respins amendamentul domnului dep.dr.Ioniţă 
Nicu cu 14 voturi împotrivă şi un vot pentru şi a adoptat amendamentul 
domnului dep.dr.Ion Berciu cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

Articolul 19, în totalitatea sa, a fost adoptat în forma astfel 
amendată cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune reformularea art.21 după 
cum urmează: 

“Art.21.-Dispoziţiile prezentei legi se aplică în termen de 60 
de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.” 

Comisia a adoptat acest amendament, în unanimitate. 
În continuare, la propunerea domnului dep.dr.Ion Berciu, 

comisia a hotărât amânarea votului final asupra proiectului de lege pentru 
viitoarea şedinţă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 
  

  


