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La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent 
motivat domnul dep.dr.Dumitrean Bazil (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist). 

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

Comisia a adoptat cu 14 voturi  pentru, următoarea ordine de 
zi: 

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

Discuţiile pe marginea proiectului de lege încep de la art.5. 
Art.5 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) 
Domnul dep.dr.Ion Berciu arată  că spitalele trebuie 

organizate în raport cu specificul patologiei, ca spitale generale şi spitale 
de specialitate pentru a respecta structura existentă.  Aceste spitale pot să-
şi organizeze secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu 
afecţiuni acute sau cronice. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – consideră că aceste secţii 
pot funcţiona şi în regim de spitalizare continuă sau discontinuă.  Propune 
reformularea art.5. 

Domnul dep.dr.Vasile Cândea – propune enumărarea la art.5 
alin.(3) a spitalelor de specialitate. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu – consideră  că nu este necesară  
enumărarea spitalelor de specialitate, deoarece  pe viitor s-ar putea 
înfiinţa noi specialităţi absolut necesare la momentul respectiv.  În 
prezent, există un număr de 22 de specialităţi şi anume:  pediatrie, 



obstretică-ginecologie, neurologie şi pshiatrie, boli infecţioase, 
pneumoftiziologie, deficienţi motori copii, recuperare, cardiologie, 
oncologie, dermato-venerice, boli profesionale, oftalmologie, 
stomatologie, gerontologie şi endocrinologie, chirurgie plastică şi 
recuperatorie, interne, medicină socială, reumatologie, ortopedie, nutriţie 
şi boli metabolice şi ORL. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – propunere eliminarea din 
finalul art.5 alin.(1) a sintagmei  “sau pentru recuperare medicală, 
deoarece aceste aspecte ale asistenţei medicale sunt cuprinse în activitatea 
spitalelor de specialitate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune reformularea alin.(1) şi 
alin.(3) din proiectul de lege, ca alin.(1) cu următorul cuprins  “Spitalele 
pot fi organizate în  raport cu specificul patologiei, în spitale generale  sau 
spitale de specialitate, având în structură secţii şi compartimente distincte 
pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute sau cronice.” 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – supune la vot art.5 alin.(1) 
reformulat.  Este votat în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – propune reformularea 
art.5 alin.(2) după cum urmează:  “Secţiile şi compartimentele pentru 
cazurile de bolnavi acuţi sau cazurile de bolnavi cronici pot funcţiona în 
regim de spitalizare continuă sau discontinuă, de o zi sau de o 
săptămână”.  Supus la vot este adoptat cu 14 voturi pentru. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune eliminarea art.5 
alin.(3), deoarece se regăseşte în alin(1) reformulat.  Este votat în 
unanimitate, eliminarea alin.(3).  Se supune la vot art.5 reformulat care 
este votat cu 14 voturi pentru. 

Art.6 
Domnul dep.dr.Cândea Vasile – arată că, este necesar ca în 

spitale să funcţioneze ambulatorii de specialitate care au rolul de a acorda 
asistenţă medicală bolnavilor externaţi.  Subliniază că trebuie să existe o 
legătură permanentă între ambulatoriile din spital şi medicul de familie. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – consideră că, medicul 
specialist din cadrul ambulatoriului de specialitate a spitalului are 
obligaţia de a informa medicul de familie despre evoluţia bolnavului după 
externare, transmiţând acestuia toate datele privind tratamentul 
bolnavului.  În acelaşi timp, în acest mod se asigură şi plata serviciilor 
prin CNAS.  Subliniază că este necesar să se acorde o mai mare 
importanţă medicului de familie.  Domnia sa propune eliminarea 
sintagmei  “sau centre medicale care se pot să utilizeze dotările tehnico-
medicale ale spitalului respectiv, şi propune reformularea art.6 astfel;  
“Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii 
ambulatorii de specialitate”. 

Supus la vot art.6 reformulat este votat cu 14 voturi pentru. 



Art.7 
Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că acreditarea spitalelor 

este un proces obligatoriu care garantează funcţionarea spitalelor la un 
standard corespunzător complexităţii serviciilor medicale. 

Domnul dep.prof.Buga Florea – arată că  acreditarea 
spitalelor certifică calitatea serviciilor, însă aceasta nu trebuie făcută de 
Ministerul Sănătăţii. 

Doamna dep.dr.Bartoş Danieala – consideră că  acreditarea 
spitalelor se face de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor şi 
reprezintă  funcţionarea spitalelor la un standard superior, comparativ cu 
autorizarea funcţionării spitalelor acordată de către Inspecţia sanitară de 
stat.  Acreditarea trebuie să fie obligatorie. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – consideră că acreditarea 
nu trebuie să fie obligatorie, deoarece în acest fel se elimină diferenţele 
de funcţionare a spitalelor. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – arată că Legea nr.145/1997, 
prevede la art.21, încheierea de contracte de furnizare de servicii 
medicale  de către CNAS numai cu spitalele acreditate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că trebuie să existe 2 tipuri  
de acreditare, acordate de 2 comisii diferite şi anume: 

- acreditarea acordată spitalelor la nivel naţional, de către 
Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor; 

- acreditarea acordată spitalelor în relaţia contractuală cu 
CNAS, acordată de o comisie paritară formată din 
reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România şi 
CNAS. 

Domnia sa propune ca art.7 alin.(1) să se reformuleze astfel  
“După autorizarea sanitară de funcţionare a spitalelor, acestea intră, 
obligatoriu în procesul de acreditare, care se va derula până la o dată 
limită stabilită de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor”. 

Această reformulare este votată în unanimitate. 
Domnul dep.dr.Viţelar Bogdan – propune reformularea art.7 

alin.(2) astfel  “Acreditarea garantează funcţionarea spitalelor la un 
standard corespunzător complexităţii serviciilor medicale, certificând 
calitatea serviciilor”. 

Supus la vot este adoptat cu 14 voturi pentru. 
Domnul dep.dr.Dragoş Liviu – propune ca art.7 alin.(3) să se 

reformuleze astfel  “Acreditarea se acordă de către CNAS pe baza 
criteriilor de evaluare aprobate prin Hotărârea Guvernamentală”.  Este 
votat în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – consideră că din Comisia 
Naţională de Acreditare a Spitalelor să facă parte 8 reprezentanţi anumiţi 



de către comisiile de specialitate a Parlamentului, Ministerul Sănătăţii şi 
Colegiului Medicilor din România. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – nu este de acord cu numirea 
în Comisia Naţională de Acreditare a medicilor din comisiile de 
specialitate a Parlamentului, deoarece acest organism nu trebuie politizat. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu – consideră că această comisie 
trebuie să cuprindă un nr. de 7 membrii dintre care 4 membri să fie 
reprezntanţi ai comisiilor de specialitate a Parlamentului, 2 membrii 
reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România şi 1 membru al 
Ministerului Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – arată că Ministerul 
Sănătăţii  trebuie să aibă 2 reprezentanţi în comisie, deoarece acesta face 
politica sanitară la nivel naţional.  Propune ca să se reducă numărul 
senatorilor. 

Domnul dep.dr.Bartoş Daniela – propune următoarea 
formulă:  1 membru al Comisiei de sănătate, ecologie şi sport a Senatului; 
2 membri reprezentanţi ai Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor, 2 membri   reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi               
2 membri reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România.  În total      
7 membri ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune reformularea art.7 
alin.(4)  astfel;  “Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor va fi 
compusă din reprezentanţi desemnaţi după cum urmează: doi 
reprezentanţi din partea Ministerului Sănătăţii, doi reprezentanţi din 
partea Colegiului Medicilor din România, doi reprezentanţi din partea 
Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi un 
reprezentant din partea Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a 
Senatului”.   

Este votat în unanimitate.  Se supune la vot art.7 reformulat, 
care este votat cu 14 voturi pentru. 

Art.8 
Doamna dep.ing.Bălan Marilena – propune eliminarea art.8 

alin.(1) deoarece se regăseşte în art.7 alin.(4) reformulat.  Este votată 
eliminarea art.8 alin.(1) cu 14 voturi pentru. 

Domnul dep. prof.Buga Florea – propune eliminarea art.8 
alin.(2), deoarece vine în contradicţie cu autorizarea de funcţionare a 
spitalelor.  Este votată propunerea cu 14 voturi pentru. 

Art.9 
Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – consideră că spitalele se 

ierarhizează în raport cu criteriile stabilite de către Comisia Naţională de 
Acreditare a spitalelor şi nu de către Ministerul Sănătăţii  aşa cum se 
prevede la alin.(1).  Nu consideră că este necesară definiţia categoriilor de 
spitale aşa cum este prevăzut în alin.(1) şi  propune eliminarea  alin.(2). 



Există posibilitatea ca unele spitale judeţene să îndeplinească condiţiile 
pentru a fi clasificate ca spitalele de categoria I.  Propune o clasificare a 
spitalelor în 4 categorii, dar fără a fi definite care sunt acestea.  Astfel, 
art.9 se reformulează având următorul cuprins  “Spitalele se ierarhizează, 
cu prilejul acreditării, pe 4 categorii, în raport cu competenţa profesională 
a personalului, gradul de dotare şi alte criterii stabilite de către Comisia 
Naţională de Acreditare a Spitalelor”.  Supus la vot art.9 reformulat este 
adoptat cu 14 voturi pentru. 

Art.10 
Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – arată că Ministerul 

Sănătăţii  stabileşte numărul de paturi din spital.  Acest lucru este valabil 
atât pentru spitalul public cât şi pentru  cel privat.  Ministerul Sănătăţii 
are elaborat un Standard Naţional de Asistenţă Medicală Spitalicească 
care cuprinde nominalizarea (spital rural, urban), structura (1- n secţii) şi 
dotarea spitalelor.  Propune eliminarea sintagmei  “publice”. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune reformularea art.10 şi 
propune eliminarea sintagmei  “desfiinţarea”  deoarece dacă un spital nu 
este acreditat, se desfiinţează automat. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile – nu este de acord cu  
antevorbitorul său şi propune menţinerea sintagmei  “desfiinţarea”  
motivând că un spital poate funcţiona pe baza autorizaţiei de funcţionare.  
Domnia sa propune reformularea art.10 astfel:  “Înfiinţarea de noi spitale 
cît şi desfiinţarea unor spitale se face cu avizul Ministerului Sănătăţii “,  
motivarea fiind implicărea Ministerului Sănătăţii aşa cum a fost susţinută 
de către domnul dep.dr.Baranyi Francisc. 

Este supus la vot art.10 reformulat şi este adoptat cu 14 
voturi pentru. 

Art.11 
Domnul dep.prof.Miloş Aurel – propune eliminarea 

sintagmei  “publice”  de la art.11 alin.(1), considerând că şi spitalele 
private trebuie să cuprindă aceleaşi activităţi ca şi spitalele publice. 

Deasemenea propune eliminarea alin.(2), întrucât 
diagnosticarea, îngrijirea bolnavului ca şi activitatea financiară a 
spitalelor sunt atribuţii obligatorii şi ca atare sunt şi structuri obligatorii în 
spitale. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot eliminarea din 
alin.(1) a sintagmei  “publice”, cât şi eliminarea alin.(2).  Sunt votate cu 
14 voturi pentru.  Este votat art.11 cu 14 voturi pentru. 

Art.12 
Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – propune înlocuirea 

sintagmei  “conducere”  cu  “administraţie”  de la alin.(1).  Totodată 
propune reformularea alin.(2)  astfel;  “Consiliul de administraţie a 
spitalului  public este compus din reprezentantul de servicii medicale, 



reprezentantul de îngrijiri medicale (asistenta şefă a spitalului),  
reprezentantul financiar-contabil, precum şi un reprezentant al 
administraţiei publice locale.”  Această reprezentare în consiliul de 
administraţie a spitalului acoperă toate departamentele spitalului care sunt 
factori de decizie în buna desfăşurare a activităţii din spital. 

Ambele propuneri sunt adoptate cu 14 voturi pentru. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune un nou alineat ca 

alin.(3) având următorul cuprins:  “Conducerea executivă a spitalului se 
face pe bază de contract de management pe termen limitat.”  Consideră că 
este necesar acest alineat, deoarece un asemenea post de conducere 
necesită  cunoştinţe de management.  Şi acest alin.(3) este adoptat cu 14 
voturi pentru.  Art.3 este adoptat cu 14 voturi pentru. 

Art.13 
Domnul dep.dr.Drgoş Liviu – propune un art.nou ca art.13 

formulat astfel  “Spitalul are obligaţia înregistrării, stocării, prelucrării şi 
transmiterii informaţiilor legate de activitatea de îngrijire conform 
normelor Ministerului Sănătăţii “, deoarece Ministerul Sănătăţii răspunde 
de politica sanitară la nivel naţional. 

Şi acest articol este adoptat cu 14 voturi pentru. 
Dezbaterile asupra proiectului de lege s-au oprit  la art.13. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 
  

  
  
  


