
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 03.02.1999 

 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 3 februarie 1999, între orele 900-1300, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 

Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea spitalelor a fost adoptat de către Senat încă din anul 1996, 
dezbaterea şi avizarea sa în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie 
fiind condiţionată de apariţia Legii asigurărilor sociale de sănătate 
nr.145/1997.În aceste condiţii, prezentul proiect de lege trebuie să fie în 
primul rând corelat cu legislaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii 
populaţiei, care este în vigoare. 

Spitalele, ca unităţi publice sau private cu personalitate 
juridică, având drept scop asigurarea serviciilor medicale preventive, 
curative şi de recuperare, trebuie să beneficieze de o structură 
managerială administrativă precum şi de o structură managerială 
profesională. Printr-o funcţionare eficientă a acestor două structuri se pot 
asigura îngrijiri medicale de o bună calitate şi la un cost redus. 
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Acreditarea spitalelor trebuie să fie obligatorie şi să fie 
orientată spre asigurarea calităţii actului medical în condiţiile unei dotări 
cu aparatură medicală la un nivel care va fi considerat ca minimal. 
Funcţie de aceşti parametrii, la care se adaugă condiţiile hoteliere, 
spitalele pot fi clasificate în: spitale de bază (teritoriale), spitale cu 
competenţă extinsă şi centre de excelenţă (sau spitale de referinţă)). 

Deoarece procesul de acreditare al spitalelor este de lungă 
durată, este nevoie de acordarea unor autorizaţii provizorii de funcţionare, 
pentru a permite acestor unităţi să se încadreze în parametrii standard de 
funcţionare stabiliţi de către comisia de acreditare a spitalelor. 

În condiţiile în care fiecare unitate spitalicească trebuie să fie 
acreditată în funcţie de competenţă profesională şi managerială, această 
comisie trebuie să fie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 
Colegiul Medicilor din România precum şi ai Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. 

În România, în prezent, funcţionează 414 spitale, dintre care 
150 nu corespund unor condiţii minime de funcţionare. Pe de altă parte 
aproximativ 200 de spitale nu au autorizaţia sanitară de funcţionare. 
Această autorizare sanitară de funcţionare are loc numai în condiţiile 
impuse de normele stabilite de legislaţia în vigoare şi se emite de către 
inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică. 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) a absentat 
domnul dep.dr.Ioniţă Nicu (Grupul Parlamentar al PDSR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE, 
      Dep.dr.Ion Berciu 


