
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

 la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului               
nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor      
nr. 270/2003  
 
 Activitatea în unităţile sanitare cu paturi din România este 
reglementată prin Legea spitalelor nr. 270/2003, iar intrarea 
acesteia în vigoare a fost prorogată până la data de 1 martie 2004. 
 Pentru punerea în practică a prevederilor acestei legi şi 
impunându-se adoptarea unor acte normative care să reglementeze 
unele aspecte, s-a constatat existenţa în textul legii a unor 
neconcordanţe şi neclarităţi care pot conduce la dificultăţi în 
aplicarea acesteia, situaţii sesizate şi de către direcţiile de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Astfel, pentru eliminarea confuziilor care ar putea apărea 
atunci când se vor interpreta sistematic toate articolele legii, se 
impunea modificarea prevederilor referitoare la componenţa şi 
atribuţiile comitetului director, la numărul membrilor şi atribuţiile 
consiliului de administraţie, la condiţiile de ocupare a postului de 
director general, la modalitatea de aprobare şi avizare a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare a spitalelor, precum şi 
cele referitoare la aprobarea şi avizarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale spitalelor. 
 Prin prezenta lege s-au modificat următoarele noţiuni: spital 
general, spital de specialitate, spital municipal şi orăşenesc, spital 
municipal, orăşenesc şi comunal, spital clinic, institute  şi centre 
medicale clinice. De asemenea, au fost introduse puncte noi care 
au vizat modificarea structurilor spitalului judeţean, a înfiinţării 
sau desfiinţării spitalelor publice, a revocării membrilor 
comitetului director, a exercitării auditului public intern, a 
constituirii fondului de dezvoltare a spitalului şi a indemnizaţiei de 
care beneficiază cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în 
unităţile sanitare prevăzute la art. 6 şi 7 din lege. 
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 Au fost modificate şi completate dispoziţiile referitoare la 
indemnizaţia lunară a membrilor Comisiei Naţionale de Acreditare 
a Spitalelor, incompatibilităţi, conducerea executivă a spitalelor 
publice, consiliul de administraţie, finanţarea spitalelor publice. 

Prin prezenta lege se statuează faptul că în termen de 60 de 
zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, se adoptă legea privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. 

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se  organizează concurs pentru ocuparea posturilor 
pentru funcţia de director general, precum şi pentru celelalte 
funcţii care fac parte din comitetul director, la spitalele în care 
posturile nu sunt ocupate prin concurs. 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 
adoptat la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului           
nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor      
nr. 270/2003.  
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