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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua  de 16.09.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 16.09.2005 între orele  9,00 – 12,00   având următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind îmbunătăţirea conţinutului Legii spitalelor în 

scopul ameliorării funcţionalităţii sistemului de sănătate. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului, ai 

Colegiului Medicilor din România , precum şi profesori universitari – 

rectori ai Universităţilor de Medicină şi Farmacie. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri 

privind îmbunătăţirea conţinutului Legii spitalelor. 
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După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei scopul audierilor şi discuţiilor este de amendare a Legii 

spitalelor , în scopul îmbunătăţirii funcţionalităţii sistemului de sănătate. 

În continuare, domnia sa subliniază că Legea spitalelor 

nr.270/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost 

rezultatul unei decizii profesionale a celor 2 comisii de specialitate ale 

Parlamentului, cuprinde prevederi privind autonomia spitalelor, statutul 

spitalelor clinice universitare, componenţa consiliilor de administraţie a 

spitalelor. De asemenea, Legea nr.471/2004 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 78/2004 de modificare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice şi 

de interes judeţean şi local stabileşte statutul patrimoniului acestora. 

Având în vedere o serie de disfuncţionalităţi apărute în activitatea 

spitalelor, precum şi depunerea la Comisia de sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului a unei noi propuneri legislative privind modificarea legii 

nr.270/2003, comisia a hotărât organizarea unei serii de audieri şi discuţii, 

începând cu problematica spitalelor clinice şi universitare, referitoare la 

statutul directorului general şi a şefilor de secţie, componenţa consiliului 

de administraţie, patrimoniul mobil şi imobil, transformarea acestora în 

societăţi comerciale sau fundaţii şi relaţiile dintre  acestea, Ministerul 

Sănătăţii şi organele administraţiei locale. 

În urma audierilor şi discuţiilor ce au urmat s-au desprins 

următoarele aspecte principale: 

- Legea spitalelor nr.270/2003 pune de acord organizarea 

spitalelor cu învăţământul medical . S-a apreciat că fără colaborarea 

acestor instituţii medicii nu pot fi pregătiţi din punct de vedere 

profesional, cunoscându-se faptul că învăţământul medical se face la 

patul bolnavului. Legea nr.270/2003 corespunde necesităţii unui 
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învăţământ medical valoros tocmai prin prevederile referitoare la 

colaborarea dintre spitale şi învăţământul medical. 

- Actuala lege precizează care este statutul spitalelor clinice şi 

universitare, însă nu acordă acelaşi statut şi centrelor medicale 

universitare; s-a propus ca şi acestea să beneficieze de acelaşi regim , 

avându-se în vedere că centrele medicale universitare prestează servicii 

medicale pentru mai multe judeţe. 

-  Referitor  la posibilitatea ca orice spital , care are contract 

cu învăţământul medical, să devină spital universitar s-a apreciat că, 

întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele de bază privind clasificarea 

spitalelor, o asemenea prevedere ar veni în contradicţie cu realitatea din 

teren. 

- În ceea ce priveşte condiţiile privind numirea directorului 

general de spital s-a apreciat, în unanimitate, că profesorii universitari şi 

conferenţiarii trebuie să beneficieze de acest drept, eliminarea acestora de 

la funcţia de director general al spitalului fiind discriminatorie. Numirea 

şefilor de secţie clinică trebuie să se facă la propunerea Senatului 

Universităţii de Medicină şi Farmacie şi în baza criteriului privind gradul 

didactic. De asemenea, în urma luărilor de cuvânt s-a evidenţiat faptul că 

exercitarea funcţiei de director general în paralel cu profesia de medic 

este benefică pentru buna desfăşurare a activităţii spitalului clinic şi 

universitar, întrucât medicul cunoaşte cel mai bine necesităţile spitalului. 

În acest context s-a propus ca medicul să urmeze cursuri de management 

de lungă durată în cadrul ASE . Pentru numirea directorilor generali ai 

celorlalte spitale publice baza de selecţie trebuie lărgită. 

- În comparaţie cu textul prezentat în propunerea legislativă 

structura consiliului de administraţie aşa cum este prevăzută în Legea 

nr.270/2003 cuprinde reprezentanţi ale tuturor instituţiilor implicate în 

activitatea spitalelor. Pentru gestionarea cât mai eficientă a banului public 
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din consiliul de administraţie a spitalului trebuie să facă parte atât 

directorul general, cât şi reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate , Colegiului Medicilor din România , ai consiliilor locale sau 

judeţene. De asemenea, având în vedere necesitatea unei colaborări 

strânse între Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie şi spital este 

obligatoriu ca 1 – 2 reprezentanţi ai senatului universitar să fie  membrii 

ai consiliului de administraţie a spitalelor clinice şi universitare . 

- Avându-se în vedere că în prezent se înregistrează o serie de 

cereri de revendicare a unor spitale în cadrul audierilor şi discuţiilor s-au 

făcut propuneri privind reglementarea clară , prin lege, a proprietăţii. În 

ceea ce priveşte privatizarea spitalelor s-a apreciat că această formă poate 

fi o alternativă  numai pentru spitalele mici şi spitalele neeficiente . 

Spitalele clinice şi universitare precum şi cele de specialitate trebuie să 

rămână publice. 

- Întrucât sistemul de sănătate este subfinanţat s-a propus ca 

administraţia locală să participe cu o cotă parte la dotarea spitalelor cu 

aparatură şi totodată să suporte contravaloarea serviciilor medicale 

solicitate. Pentru cadrele didactice s-a propus ca legea să cuprindă un 

articol privind obligativitatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a 

plăti 50 % din retribuţia cuvenită pentru activitatea de asistenţă medicală, 

deoarece acesta se desfăşoară preponderent în scop de învăţământ şi 

cercetare. 

 

În urma acestor audieri şi discuţii s-au concluzionat următoarele 

aspecte: 

- Legea spitalelor nr.270/2003 corespunde cerinţelor aquis-

ului comunitar şi este rezultatul eforturilor comune depuse de către cele 2 

comisii de specialitate ale Parlamentului şi de distinşi specialişti din 
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domeniu ; pentru ca legea să aibă o mai mare eficienţă în funcţionalitate 

comisia a hotărât îmbunătăţirea conţinutului acesteia. 

- Avându-se în vedere necesitatea unei strânse colaborări între 

învăţământul medical universitar şi spital, directorii generali şi şefii de 

secţie ai spitalelor clinice universitare trebuie să fie numiţi din rândul 

cadrelor universitare. Pentru spitalele judeţene,  municipale şi comunale 

este necesară lărgirea bazei de selecţie pentru numirea directorului 

general. În toate cazurile directorul general trebuie să urmeze cursuri de 

management de lungă durată. 

- Din consiliul de administraţie al spitalelor trebuie să facă 

parte şi reprezentanţi ai senatului universitar deoarece au competenţă în 

luarea celor mai bune decizii privind numirea directorului general şi în 

ridicarea gradului de eficientizare a activităţii spitalelor. Funcţia de 

director general al spitalului sau membru în consiliul de administraţie al 

acestuia  nu reprezintă o incompatibilitate cu profesia de medic. Structura 

consiliului de administraţie, aşa cum este prevăzută în Legea nr.270/2003 

elimină ingerinţa Ministerului Sănătăţii în numirea directorului general al 

spitalului. 

- Patrimoniul mobil şi imobil al spitalelor este reglementat 

prin Legea nr.471/2004; pentru a fi protejate în faţa retrocedării, clădirile 

şi terenurile spitalelor trebuie intabulate. 

- Privatizarea spitalelor reprezintă o alternativă pentru 

spitalele mici care trebuie făcută cu discernământ; spitalele clinice şi 

universitare trebuie să rămână spitale publice, întrucât asigură asistenţa 

medicală la cel mai înalt nivel pentru toate judeţele ţării; prin privatizarea 

acestora este previzibilă strategia unui investitor privat de a refuza 

tratarea pacienţilor din teritoriu care suferă de boli grave şi a căror 

îngrijiri sunt costisitoare şi de a orienta activitatea medicală către alte 

segmente care sunt profitabile şi care să permită medicală către alte 
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segmente care sunt profitabile şi care să permită recuperarea rapidă a 

investiţiei. În caz tipic de tentativă de privatizare, stopată de comisiile de 

specialitate ale Parlamentului a fost emiterea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii 

publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării 

unor bunuri proprietate publică şi privată a statului. Documentele privind 

privatizarea Institutului Clinic Fundeni nu au adus nici un argument în 

favoarea privatizării asigurând în prezent o asistenţă medicală ce 

corespunde cerinţelor de standard de îngrijire europeană, precum şi o 

cercetare ştiinţifică medicală. 

- De asemenea este necesară dezvoltarea cu facilităţi pentru 

medici a privatizării cabinetelor medicale. 

- Spitalele trebuie să funcţioneze pe principiul autonomiei 

financiare în baza bugetului global. Este necesar ca bugetele locale să 

participe obligatoriu la lucrările de reparaţii curente şi capitale, precum şi 

pentru dotarea de aparatură. 

- Soluţia de ieşire din criza de subfinanţare a sistemului de 

sănătate o reprezintă asigurarea , prin lege, a autonomiei reale a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi folosirea, în integralitate, a banilor 

asiguraţilor pentru serviciile medicale. În acest context prioritatea 

numărul 1 o reprezintă promovarea propunerii legislative privind 

asigurările sociale de sănătate , care a fost blocată în Plenul Senatului. 

Totodată, se impune recuperarea urgentă a disponibilităţilor înregistrate la 

sfârşitul anului 2004 în valoare de 23.000 miliarde lei, sumă care ar 

acoperi datoriile şi ar permite buna funcţionare a sistemului. 

 

La finalul lucrărilor comisia a apreciat că trebuie să existe o 

hotărâre politică pentru ca sistemul de sănătate din România să 

funcţioneze. 
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La punctul doi al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


