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PROCES – VERBAL 
al şedinţei comisiei din zilele de  17 şi 18.02.1999 

 
 

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

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia în cadrul celor 2 şedinţe a adoptat în 

unanimitate următoarea ordine de zi: 
1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 
În deschiderea lucrărilor domnul.dep.dr.Ion Berciu 

arată că acest proiect este unul din actele normative, de o 
deosebită importanţă pentru reforma sanitară din România, care 
va completa şirul reglementărilor legale privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor sanitare în noul cadru al asigurărilor 
sociale de sănătate. 

Prin proiectul de lege se propun în principal 
următoarele: 

- posibilitatea organizării spitalelor ţinând cont de  
specificul bolii – acută sau cronică; 

- durata de spitalizare ce se impune, respectiv, în 
regim continu sau regim discontinu, astfel încât să 
se asigure atât creşterea calităţii actului medical, cât 
şi a eficienţei utilizării resurselor alocate; 

 
     Parlamentul  României 
       Camera  Deputaţilor 
  
 
              Comisia pentru sănătate şi familie   Bucureşti 19.02.1999 
         Nr. 35/XXXVI/8 



 2

- o mai bună delimitare a activităţilor în  structura 
spitalelor, respectiv de diagnostic şi tratament, de 
îngrijire a bolnavilor şi de administrare şi 
economico-financiară, concomitent cu stabilirea 
unor structuri de conducere a activităţilor respective 
şi a spitalului în ansamblu său; 

- introducerea unui sistem unic de acreditare a  
spitalelor publice şi private; 

- schimbarea actualului mod de finanţare a spitalelor, 
în coccordanţă cu sistemul de asigurări de sănătate; 

- stabilirea şi delimitarea competenţelor Ministerului 
Sănătăţii şi Colegiului Farmaciştilor din România  
şi a Asociaţiei spitalelor din România. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu - propune ca după 
sintagma art.1 să se introducă alin.(1), deoarece s-a omis din 
proiectul de lege. 

Domnul  dep.dr.Dumitrean Bazil – propune ca la 
art.1 să se introducă sintagma  “de urgenţă”  după  “…serviciilor 
medicale preventive,…”  deoarece asistenţa medicală de urgenţă 
este un aspect bine definit în cadrul serviciilor medicale acordate 
bolnavului. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – consideră că urgenţa 
medicală intră în cadrul serviciilor medicale preventive şi nu 
este de acord cu propunerea domnului dep.dr.Dumitrean Bazil. 

Domnul  dep.dr.Ion Berciu – consideră că 
introducerea sintagmei  “de urgenţă”  poate fi acceptată numai 
după ce vor fi consultaţi în această problemă şi un număr de cel 
puţin 5 medici chirurgi.  Propune amânarea introducerii 
sintagmei la art.1 până la următoarea şedinţă de comisie. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – consideră că, în 
elaborarea legii trebuie să se ţină cont şi de punctele de vedere 
ale Colegiului Medicilor din România şi Ministerului Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune reformularea 
art.1 alin.(1) astfel:  “…, care asigură servicii medicale de 
specialitate, preventive, curative, de recuperare şi reabilitare a 
persoanelor în îngrijire.”,  pentru a cuprinde  toate serviciile 
acordate pacienţilor, şi pentru a nu lăsa loc de interpretări. 
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Domnul dep.dr.Udrea Florian – propune ca art.1 
alin.(1) ce cuprinde definiţia spitalelor să nu fie definitivat până 
nu sunt consultaţi şi medicii din teritoriu. 

Comisia este de acord  cu această propunere. 
Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – consideră că, în 

situaţia votării de către comisie a amendamentului propus de 
către domnul dep.dr.Ion Berciu la art.1 alin.(1), textul de la 
alin.(2) al art.2 să se elimine, deoarece se regăseşte în art.1 
alin.(2).  Totuşi domnia sa consideră că art.1 alin.(1) din 
proiectul de lege este mai bun întrucât este mai general, ceea ce 
dă elesticitatea legii. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – arată că art.2 se 
referă la autorizarea spitalelor şi ca atarepropune reformularea 
acestuia, astfel  “Spitalul trebuie să îndeplinească toate condiţiile 
de autorizare prevăzute în lege.  Autorizarea se acordă cu unele 
clauze, dacă nu este afectată calitatea îngrijirilor medicale. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena – propune 
eliminarea celei de a 2-a frază  “Autorizarea…..”, deoarece este 
avazivă.  

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – propune eliminarea 
sintagmei “toate”  din amendamentul propus de dep.dr.Udrea 
Florian, deoarece, în prezent, o serie de spitale din România sunt 
sub nivelul minim de dotare. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că autorizarea 
spitalelor este primul pas în funcţionarea acestora şi se referă la 
îndeplinirea de către spitale a condiţiilor igienico-sanitare.  
Autorizarea spitalelor se face de către Inspectoratele de sănătate 
publică, iar acreditarea acestora este dată de către o comisie 
compusă  din reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România 
şi Casei Naţională de Asigurări de Sănătate.  Acreditarea poate 
să conţină şi toate elementale necesare pentru ca spitalele să 
poată funcţiona.  Domnia sa este de acord cu amendamentul 
domnului dep.dr.Udrea Florian însă cu condiţia eliminării 
sintagmei  “toate”  şi a frazei  “Autorizarea…”. 

Domnul dep.av.Negoiţă Liviu – arată că sintagma  
“Autorizarea se acordă cu unele caluze”  - eate echivocă şi nu 
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este uzilată.  Consideră  că pentru perioada de autorizare a 
spitalelor trebuie hotărâte termene. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu – propune ca art.2 să se 
reformuleze astfel  “spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile 
de autorizare prevăzute de lege” 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune eliminarea 
sintagmei de la art.3 alin.(1), deoarece spitalele universitare pot 
asigura şi o pregătire teoretică a studenţilor din domeniul 
sanitar.  Între spitalele de stat şi învăţământul de stat există 
obligativitatea de a asigura atât pregătirea teoretică cât şi 
practică a studenţilor şi elevilor din domeniul sanitar.  În ce 
priveşte spitalele private, acestora trebuie să lise impună 
acceptarea ănvăţământului. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – arată că în USA 
spitalului universitar i se pune în vedere că este şi bază de 
învăţământ. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – propune 
reformularea art.3 cu 3 alineate alin.(1) astfel;  “În raport cu 
gradul de specializare al personalului medico-sanitar şi dotării 
cu mijloace de investigaţii şi tratament, spitalul poate asigura 
pregătirea studenţilor şi elevilor din învâţământul superior 
medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea 
continuă a personalului medico-sanitar, precum şi desfăşurarea 
unor activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – propune ca la 
sfârşitul amendamentului propus de domnul dep.dr.Dumitrean 
Bazil să se adauge sintagma  “spitalele private pot desfăşura 
astfel de activităţi în mod opţional”. 

Domnul dep.dr.Vasile Cândea – propune ca să se 
elimine din amendamentul propus de domnul dep.dr.Dumitrean 
Bazil ca art.3 alin.(1) – sintagma  “poate”,  pentru a obliga şi 
spitalele private să asigure baza de învăţământ. 

Domnul dep.prof.Miloş  Aurel – nu este de acord cu 
propunerea făcută de domnul dep.dr.Cândea Vasile, deoarece  
facultăţile medico-farmaceutice private plătesc spitalele pentru 
baza materială pe care o utilizează.  Propune ca să se menţină 
sintagma  “poate”. 
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Domnul dep.prof.Buga Florea – arată că prin o 
Hotărâre Guvernamentală, învăţământul de stat foloseşte fără 
plată spaţiile spitalelor de stat, în timp ce învăţământul particular 
foloseşte acelaşi spaţiu contra unor taxe, pe baza unor contracte 
încheiate între cele 2 părţi. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că se impune 
eliminarea  sintagmei  “poate”, deoarece menţinerea sintagmei 
va duce la suprasolicitarea spitalelor universitare în condiţiile în 
care pe viitor majoritatea spitalelor vor deveni comunitare şi 
numai  spitalalele universitare vor rămâne  în subordinea 
Ministerului Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – consideră că în 
cazul spitalelor  private, acestea au dreptul să decidă dacă 
acceptă şi învăţământul universitar şi al colegiilor medicale. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian -  consideră că legea 
trebuie să oblige spitalele private să accepte învăţământul 
preuniversitar şi universitar.  Propune ca acele spitale 
universitare în cadrul cărora se desfăşoară şi activităţi didactice 
să fie stimulate financiar de către Ministerul Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – consideră că pentru 
spitalele private aceste activităţi să fie opţionale. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – propune două noi 
alineate ale art.3 şi alin.(3) – cu următorul cuprins: 

- alin.(2)   - “Pregătirea practică a studenţilor şi 
elevilor în spitale este admisă atât pentru că din 
învăţământul de stat cât şi cei din învăţământul privat 
autorizat provizoriu sau acreditat potrivit legii.”; 

 
- alin.(3) “Aceste activităţi se defsăşoară conform 

contractului încheiat de spital cu unităţile respective 
de învăţământ pe baza metodologiei Ministerului 
Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale.” 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că art.4 prevede 
spitalul, alături de medic, răspund pentru prejudicii cauzate 
pacienţilor.  În prezent acuzaţia adusă la adresa medicului este 
analizată de Colegiului Medicilor din România  şi ulterior se 
poate adresa justiţiei.  Propune reformularea articolului 4. 
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Domnul dep.dr.Udrea Florian – consideră că atât 
medicul, cât şi spitalul nu pot fi acuzate de moartea unui pacient 
supus operaţiei, în momentul întreruperii curentului electric.  
Este oportună implicarea spitalului în apărarea medicului acuzat.  
Propune ca după  culpa medicală să se introducă sintagma  “în 
timpul exercitării profesiei în spital”. 

Doamna dep.dr.Bălan Marilena – propune eliminarea 
sintagmei  “din culpă medicală.” 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu – propune ca la art.5 
sau art.6 să se specifice care sunt spitalele de specialitate.  În 
acest sens să se solicite de la Ministerul Sănătăţii care sunt 
aceste spitale de specialitate.  Propune reformularea art.5 alin.(1) 
astfel: “Spitalel pot fi organizate în raport cu specificul 
patologiei în spital general sau spital de specialitate, având în 
structură secţii şi compartimente distincte pentru tratamentul şi 
îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute, afecţiuni cronice sau de 
recuperare.”. 

Arată că spitalele pot funcţiona după tipurile de 
asistenţă ca spitale cronice şi de urgenţă, iar după patologii ca 
spitale multigenerale şi de specialitate. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – consideră că nu 
trebuie specificate în lege spitalele de specialitate, dacă avem în 
vedere afirmaţiile de mai sus. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – propune 
reformularea alin.(2) art.5, astfel:  “Secţiile sau compartimentele 
pentru cazurile de bolnavi acuţi sau cazurile de bolnavi cronici 
pot funcţiona în regim de spitalizare continuă sau discontinuă, 
de zi sau săptămână.”. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca la art.3 
alin.(3) să fie enumerate specialităţile în cazul spitalelor cu 
minim 3 specialităţi. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – consideră că art.6 
este atotcuprinzător şi evidenţiază circuitul fluent al bolnavului.  
Serviciile ambulatorii din Europa asigură asistenţa medicală 
pentru pacienţii internaţi şi pentru pacienţii care se tratează la 
spital. 
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Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – consideră că 
ambulatoriile de specialitate trebuie memţinute în structura 
spitalelor şi exemplifică cu eficienţa înregistrată de către 
serviciile de dispecerat urgenţă care există, în prezent, la Spitalul 
judeţean Tg.Mureş.  Acest serviciu rezolvă multe probleme de 
diagnostic şi tratament.  Pe de altă parte consideră că este 
normal ca un pacient operat de un medic să poată fi urmărit în 
perioada de covaleşcenţă de acelaşi medic în ambulatoriu 
spitalului. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că, în conformitate 
cu contractul-cadru al asigurărilor sociale de sănătate, medicul 
care prestează servicii în cadrul ambulatoriilor de spital, nu sunt 
plătiţi de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 
Circuitul firesc al bolnavului este medicul de familie, medic 
specialist şi medicul de spital.  Consideră că după externarea 
bolnavului acesta este urmărit, în perioada de covaleşcenţă de 
către medicul de familie.  În caz contrar este vorba de 
concurenţă neloială. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – arată că pacientul 
are interesul să fie urmărit de acelaşi medic şi este normal ca 
pacientul externat să continue cu ambulatoriul spitalului. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca la art.7 să se 
definească acreditarea, care se referă la structură, resurse  
materiale şi personal  angajat şi totodată să se introducă  
sintagma de acreditare provizorie pe o anumită perioadă. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – consideră că 
acreditarea este obligatorie, deoarece din aceasta resultă 
reponsabilitatea juridică.  Domnia sa consideră că spitalul are 
obligaţia de a solicita procedura de acreditare, iar comisia de 
acreditare hotărăşte când începe procedura şi cât durează 
aceasta.  Propun reformularea art.7 alin.(7)  “După autorizarea 
spitalului acesta intră obligatoriu în procesul de acreditare.” 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune reformularea 
art.7 alin.(1) astfel: “La cererea spitalului acesta poate fi supus 
procedurii de acreditare, după caz."” Propun ca perioada pentru 
procedura de acreditare provizorie de 1 an şi pentru procedura 
de acreditare permanentă 5 ani. 
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Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – propune 
reformularea art.7 alin.(1) astfel:  “Toate spitalele trebuie să  
treacă prin procesul de acreditare până în anul 2010.” 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca să se 
introducă în lege un capitol privind Comisia Naţională de 
Acreditare a Spitalelor, care să fie subordonată comisiilor de 
specialitate din Parlament. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – propune ca în 
componenţa Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor să 
intre reprezentanţi din toate centrele de medicină universitare 
din ţară.  Consideră că această comisie are ca atribuţii 
acreditarea numai a spitalelor, deoarece pentru funcţionarea 
cabinetelor medicale necesită numai un aviz eliberat de către 
Colegiului Medicilor din România. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca membrii 
acestei comisii să fie propuşi de comisiile de specialitate a 
Parlamentului şi apoi să fie votaţi de Plenul Parlamentului.  
Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor va numi inspectorii 
pentru acreditare. 

În încheierea lucrărilor, domnul dep.dr.Ion Berciu 
propune amânarea dezbaterilor privind acreditarea spitalelor, 
pentru următoarea şedinţă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
DEP.DR.ION BERCIU 

   
  


