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   Parlamentul  României 
     Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate                    Bucureşti 10.03.1999  
         şi familie                                             Nr. 42/XXXVI/8 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al  şedinţei comisiei din data de 

10.03.1999  
 
 

 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind  

absenţi motivat domnul dep.dr.Cândea Vasile (Grupul 
Parlamentar al PDSR) şi domnul dep.dr.Dumitrean Bazil 
(Grupul Parlamentar  al PNŢCD – Civic – Ecologist). 

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

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine 
de zi: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 

Discuţiile se reiau de la Capitolul III cu titlul  
“Finanţarea spitalelor”. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu şi domnul dep.dr.Baranyi 
Francisc propun să se introducă un nou text, înainte de art.13, 
care să redea modul de funcţionare al spitalelor publice şi  
private.  Acest text, care devine art.13 nou, are următorul 
cuprins: 

“Art.13 – Spitalele publice şi private funcţionează pe 
principiul autonomiei financiare, cu buget propriu de venituri şi 
cheltuieli.” 
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Comisia adoptă, în unanimitate, această propunere. 
În continuare se ia în discuţie textul art.13 din 

proiectul de lege. 
Deoarece consideră că textul de la art.13 este  

incomplet, doamna dep.dr.Bartoş Daniela şi domnul prof.Miloş 
Aurel propun ca textul să se reformuleze ca alin. 14, în două 
alineate, după cum urmează; 

“Art.14 – (1) Finanţarea spitalelor publice şi private 
poate fi asigurată din veniturile realizate în raport cu serviciile 
medicale furnizate pe baza contractelor încheiate cu casele de 
asigurări de sănătate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, 
precum şi din veniturile obţinute de la persoanele fizice şi 
juridice, în condiţiile legii. 

(2) De la bugetul de stat se asigură finanţarea unor 
programe naţionale de sănătate, construcţii noi, precum şi 
dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă.” 

Comisia a votat, în unanimitate, această reformulare. 
În continuare domnul dep.dr.Baranyi Francisc şi 

domnul dep. Dr.Ion Berciu propun ca art.14 din proiectul de 
lege să se elimine, deoarece prevederile acestui articol au fost 
cuprinse în textul articolului anterior.  Comisia a votat această 
propunere în unanimitate. 

Referitor la art.15 din proiectul de lege, doamna 
dep.dr.Bartoş Daniela arată că, în prezent, nu există posibilitatea 
întocmirii  “catalogului de servicii medicale”  precum şi 
stabilirii tarifelor pentru serviciile medicale prestate.  Această 
teză este susţinută şi de către domnul dep.dr.Dragoş  Liviu, care 
propune eliminarea acestui articol. 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu eliminarea 
textului de la art.15. 

Domnul dep.dr.Rădulescu Cristian, apreciază că 
textul art.16 din proiectul de lege este neclar ca urmare a 
introducerii a două noţiuni noi precum  “Asociaţia Spitalelor din 
România”  şi  “Catalogul de servicii”.  În condiţiile în care 
aceste noţiuni nu sunt definite, domnia sa propune eliminarea, 
din textul acestui articol, a sintagmei  “care se încheie între 
Casele de asigurări de sănătate şi Asociaţia Spitalelor din 
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România, pe baza Catalogului de servicii aprobat de Ministerul 
Sănătăţii.”   Comisia adoptă în unanimitate acest amendament, 
art.16 din proiectul de lege devenind art.15. 

În continuare s-a luat în discuţie textul art.17 din 
proiectul de lege.  Doamna dep.ing.Bălan Marilena şi domnul 
dep.prof.Miloş Aurel arată  că prevederile nu mai corespund cu 
textul alin.(3) al art.3 votat de către comisie, în care se prevede 
că aceste activităţi se vor desfăşura pe bază de contract.  În 
concluzie propun eliminarea art.17. 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu eliminarea 
art.17 din proiectul de lege. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu şi domnul dep.dr.Baranyi 
Francisc propun, în continuare, să se insereze un nou text, ca 
art.16, având următorul cuprins: 

“Art.16 – (1) Serviciile medicale furnizate de către 
spital se stabilesc prin contractul care se încheie între spital şi 
casa de asigurări de sănătate judeţeană. 

(2) Pentru spitale la care lucrează în sistemul de 
asigurări de sănătate, Contractul-Cadru pentru serviciile 
medicale furnizate de către acestea se elaborează de către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate şi de către Colegiului 
Medicilor din România cu avizul Ministerului Sănătăţii şi se 
aprobă prin hotărâre de Guvern.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, această propunere. 
În cadrul dezbaterilor asupra art.18 din proiectul de 

lege, privind sistemul de salarizare al personalului din cadrul 
spitalelor publice, se desprind mai multe puncte de vedere. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu arată că, în condiţiile în 
care contractul se încheie între casa de asigurări de sănătate şi 
spital, Ministerul Sănătăţii nu mai deţine nici un  rol în 
salarizarea personalului din spitalele publice.  În spiritul Legii 
nr.145/1997, spitalul nemaifiind bugetar, va putea să hotărască o 
modalitate de salarizare diferenţiată a personalului. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că ar fi normal 
ca modalitatea de plată a personalului din spitalele publice să se 
stabilească printr-o hotărâre de Guvern, la propunerea 
Ministerului Sănătăţii  şi a Colegiului Medicilor din România.  
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După spusele domniei sale, iniţiatorul a soluţionat această  
problemă delicată printr-o modalitate simplistă, trimiterea la 
prevederile legislaţiei în vigoare. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel arată că, aceste 
prevederi sunt cuprinse în Legea nr.154/1998 privind salarizarea 
personalului din unităţile bugetare şi este normal acest fapt 
deoarece este vorba despre banii publici. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că ar fi de  dorit ca 
medicii din spitale să beneficieze de un salariu minimal asigurat 
şi, în mod suplimentar, în funcţie de calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate să beneficieze, în mod diferenţiat, de alte 
bonificaţii salariale. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc şi domnul 
dep.dr.Ion Berciu au propus ca alin.(1) al art.18 să se 
reformuleze ca alin.(1) al art.17  după cum urmează: 

“Art.17 – (1) Salarizarea  personalului din cadrul 
spitalelor publice se stabileşte prin hotărâre de Guvern la 
propunerea Ministerului Sănătăţii  şi cu avizul Colegiului 
Medicilor din România. 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu această 
reformulare. 

Deoarece nu au existat observaţii asupra textului 
alin.(2) art.18 din proiectul de lege, comisia a votat în 
unanimitate păstrarea acestui text în forma prezentată. 

Textul astfel modificat al art.17 este votat în 
unanimitate. 

În continuare s-a luat în discuţie Cap.IV cu titlul  
“Asociaţiei Spitalelor din România”, care cuprinde un singur 
articol. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela şi domnul 
dep.dr.Barayi Francisc arată că aceste texte nu pot face obiectul 
prezentei legi.  Acest organism neguvernamental este deja 
înfiinţat prin prevederile legii nr.21/1924.  În aceste condiţii se 
propune  eliminarea acestui capitol din proiectul de lege. 

Comisia a votat, în unanimitate, eliminarea 
Capitolului IV din proiectul de lege. 
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În condiţiile eliminării Capitolului IV, următorul 
capitol, respectiv Capitolul V intitulat  “Dispoziţii  tranzitorii şi 
finale”,  devine Capitolul IV. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune reformularea 
art.20, ca art.18, după cum urmează: 

“Art.18. – Ministerul Sănătăţii va lua măsuri pentru 
reorganizarea spitalelor publice existente, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, în termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a acesteia.” 

Acest text este votat în unanimitate. 
În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu şi doamna 

dep.dr. Bartoş Daniela propun reformularea art.21 din proiectul 
de lege, ca art.19, după cum urmează: 

“Art.19. – (1) Imobilele proprietate publică aflate în 
administrarea unor spitale publice, care se reorganizează şi 
devin disponibile, pot fi vândute, închiriate sau concesionate, în 
condiţiile legii, unor persoane fizice sau juridice în scopul 
organizării şi funcţionării unor spitale private sau pentru alte 
forme de asistenţă medicală.  Stabilirea criteriilor revine 
Comisiei Naţionale Paritare formate din reprezentanţi ai 
Ministerului Sănătăţii şi ai Colegiului Medicilor din România. 

(2) De acelaşi regim beneficiează şi bunurile mobile 
aflate în proprietatea spitalului public. 

(3) Sumele obţinute în urma închirierii, vânzării sau 
concesionării imobilelor şi a altor bunuri mobile se pun la 
dispoziţia autorităţilor sanitare judeţene în scopul achiziţionării 
de aparatură medicală.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, această 
reformulare a art.21 din proiectul de lege. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian a propus, în 
continuare, refomularea art.22 din proiectul de lege, ca art.20, 
având următorul cuprins: 

“Art.20. – Prevederile prezentei legi se aplică şi 
spitalelor aparţinând ministerelor cu reţele sanitare proprii.” 

Comisia  a aprobat, în unanimitate, această 
reformulare. 
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În final, domnul dep.dr.Viţelar Bogdan a propus, ca 
la art.22 din proiectul  de lege, devenit art.21 prin renumerotare, 
anul  “1997”  să se înlocuiască cu  “2000”. 

Comisia a aprobat această propunere în unanimitate. 
Votul final asupra proiectului de lege s-a amânat 

pentru viitoarea şedinţă a comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 

  
 

  


