
  
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 24.03.1999 

 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 24.03.1999 între orele 9,30 – 13,00, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 

În deschiderea lucrărilor, domnul dep.dr.Ion Berciu, 
preşedintele comisiei propune reluarea discuţiilor asupra unor articole, 
din proiectul de lege, votate în şedinţa din data de 17.03.1999, deoarece 
în această perioadă au fost depuse la comisie noi amendamente. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 15 voturi pentru 
următoarele articole: 

Art.3. alin.(3) având următorul cuprins:”Aceste activităţi se 
desfăşoară conform contractului încheiat de spital cu unităţile respective 
de învăţământ pe baza metodologiei elaborate de către Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Colegiul Medicilor din 
_România.” 

Art.5. alin.(1) “Spitalele pot fi organizate în raport cu 
specificul patologiei, în spitale generale sau spitale de specialitate şi pot 
avea în structura lor secţii distincte pentru tratament şi îngrijirea 
bolnavilor cu afecţiuni acute şi afecţiuni cronice. 
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Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru şi unul împotrivă art.7 
alin.(4) în următoarea formulare: 

Art.7 alin.(4) “Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor 
este compusă din reprezentanţi desemnaţi după cum urmează: 2 
reprezentanţi din partea Ministerului Sănătăţii, 2 reprezentanţi din partea 
Colegiului Medicilor din România, 2 reprezentanţi din partea Comisiei 
pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, 2 reprezentanţi din 
partea Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului şi 1 
reprezentant al Oficiului pentru protecţia consumatorului.” 

Comisia a votat cu 13 voturi pentru şi 2 împotrivă art.11, 
alin.(1) având următorul cuprins: 

Art.11.(1) “Spitalul public este condus de un consiliu de 
administraţie alcătuit din:reprezentanţii proprietarului, reprezentanţii 
finanţatorilor principali, reprezentanţii autorităţii publice locale, atunci 
când acesta nu este proprietar, reprezentanţii personalului sanitar, care 
sunt medici şefi de secţie sau delegaţi ai acestora.” 

(2) Conducerea executivă a spitalului este alcătuită 
din:director general, director medical (obligatoriu medic), director de 
îngrijiri (asistenţa coordonatoare a îngrijirilor din spital) şi director 
administrativ, financiar – contabil.” 

Comisia a votat cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă art.11 
alin.(3): 

(3) Conducerea executivă a spitalului se face pe bază de 
contract de management pe termen limitat. Funcţiile directoriale se obţin 
prin concurs, în faţa Consiliului de administraţie. “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.” 

Comisia a votat cu 15 voturi pentru introducerea unui nou 
text ca art.11 alin.(4), cu următorul cuprins: 

Art.11 alin.(4) “Unităţile spitaliceşti care au în plus structuri 
organizatorice de cercetare ştiinţifică precum şi atribuţii de coordonare 
ale programelor naţionale de sănătate, structura consiliului de 
administraţie şi respectiv a conducerii executive se adaptează 
corespunzător specificului fiecărei unităţi.” 

Comisia a adoptat, în unanimitate, introducerea în art.13, a 
sintagmei “global”, după cuvântul buget. 

Comisia a votat cu 15 voturi pentru, introducerea sintagmei 
“sau alţi contractanţi”, la finalul art.16 alin.(1). 

Comisia a adoptat în unanimitate art.17 alin.(1) în 
următoarea reformulare: 

Art.17. alin.(1) ”Plafonul minim al salarizării personalului 
din cadrul spitalelor publice precum şi criteriile de permanenţă, după care 
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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 cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
art.17 alin.(3) având următorul cuprins: 

(3) “Sumele obţinute în urma închirierii, vânzării sau 
concesionării imobilelor şi a aparaturii medicale existente, se pun la 
dispoziţia direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în scopul achiziţionării de aparatură medicală.” 

Comisia a votat în unanimitate art.21, cu următorul cuprins: 
Art.21. ”Dispoziţiile prezentei legi se aplică în termen de 60 

de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.” 
Comisia a hotărât amânarea votului final asupra proiectului 

de lege pentru şedinţa comisiei din data de 31.03.1999. 
La lucrările şedinţei au participat 15 deputaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 


