
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru sănătate şi familie                                                                                              Bucureşti, 31.03.1999 
               Nr.63/XXXVI/8 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor 

 
În urma examinării proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, în şedinţa din 

31 martie 1999, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

ARTICOLUL 
(textul iniţial) 

AMENDAMENTUL PROPUS 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

MOTIVARE 

0. 1. 2. 3. 
1. Titlul legii 

Lege privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea 
spitalelor 

“Lege privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea spitalelor” 

Nemodificat. 

2. Capitolul I – titlu 
Dispoziţii generale 

“Dispoziţii generale” Nemodificat. 
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3. Art.1. 
 
 
 
 

 
(1) Spitalul este unitatea 

sanitară publică sau privată cu 
personalitate juridică, având drept 
scop asigurarea serviciilor 
medicale preventive, curative şi de 
recuperare. 

(2) Spitalul stabileşte 
diagnosticul, efectuează 
tratamentul persoanelor bolnave, 
aplică măsuri de prevenirea unor 
invalidităţi şi complicaţii legate de 
boală, recuperarea sănătăţii, 
îngrijirea gravidelor, acordarea 
asistenţei la naştere şi îngrijirea 
nou născuţilor. 

 

Autori:dl.dep.dr.Ion Berciu (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) 
şi dl.dep.dr.Dumitrean Bazil (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) 
propun ca textul să se reformuleze după 
cum urmează: 

 “Art.1. – Spitalul este unitatea 
sanitară publică sau privată cu 
personalitate juridică, care asigură 
servicii medicale de specialitate.” 

 
 

Autori:dl.dep.dr.Dragoş Liviu 
(Grupul Parlamentar Naţional Liberal) şi 
dl.dep.prof.Buga Florea (Grupul 
Parlamentar al PRM) propun să se 
elimine textul de la alin.(2). 

 
 
 
 

 
 
Pentru o exprimare mai 

concisă a tuturor tipurilor de servicii 
medicale care pot fi acordate, în 
cadrul spitalului, tuturor pacienţilor. 

 
 

Prin reformularea textului de 
la alin.(1). 

4. Art.2. 
 
 
 

Autor:dl.dep.dr.Ion Berciu (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) 
propune ca textul să se reformuleze 
astfel: 
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Spitalul trebuie să dispună 
de personalul necesar, de dotare 
tehnică medicală, precum şi de 
condiţii corespunzătoare de cazare 
şi întreţinere a pacienţilor. 

“Art.2. – Spitalul trebuie să 
îndeplinească condiţiile de autorizare 
sanitară de funcţionare prevăzute de 
lege.” 

Condiţiile enunţate în 
proiectul de lege sunt insuficient 
descrise acestea făcând obiectul 
autorizării sanitare de funcţionare a 
spitalului. 

 
5. Art.3. 

 
 
 
 
 
În raport cu gradul de 

specializare a personalului şi 
nivelul dotării tehnice, spitalul 
poate asigura desfăşurarea 
pregătirii practice a studenţilor şi 
elevilor din domeniul sanitar, 
specializarea medicilor prin 
rezidenţiat şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale a 
personalului din domeniul sanitar, 
precum şi desfăşurarea unor 
activităţi de cercetare ştiinţifică în 
domeniul medical. 

 

Autori:dna.dep.dr.Bartoş Daniela 
(Grupul Parlamentar al PDSR) şi 
dl.dep.dr.Viţelar Bogdan (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) 
propun reformularea art.3, ca alin.(1) al 
aceluiaşi articol, după cum urmează: 

“Art.3. – (1) În raport cu gradul de 
specializare al personalului medico-
sanitar şi dotării cu mijloace de 
investigaţii şi tratament, spitalele publice 
asigură pregătirea studenţilor şi elevilor 
din învăţământul superior medico-
farmaceutic şi mediu sanitar, 
specializarea şi formarea continuă a 
personalului medico-sanitar, precum şi 
desfăşurarea unor activităţi de cercetare 
ştiinţifică medicală. Spitalele private pot 
desfăşura astfel de activităţi, în condiţiile 
mai sus menţionate, în mod opţional.” 

Autori: dna.dep.ing.Bălan Marilena 

 
 
 
 
 
 
Spitalele publice au obligaţia 

de a asigura desfăşurarea pregătirii 
(teoretice şi practice) a studenţilor şi 
elevilor. 

 
 
 
 
 
 
Pentru a reglementa 

desfăşurarea acestei activităţi şi în 
cadrul spitalelor private. 
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_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
 

(Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale) şi dl.dep.dr.Ioniţă Nicu 
(Grupul Parlamentar al PDSR) propun 
să se introducă, un nou text, ca alin.(2) 
având următorul cuprins: 

 
“ (2) Pregătirea studenţilor şi a 

elevilor în spitale este admisă atât pentru 
cei din învăţământul de stat cât şi pentru 
cei din învăţământul privat, autorizat 
provizoriu sau acreditat, potrivit legii.” 

 
Autori:dl.dep.dr.Cândea Vasile 

(Grupul Parlamentar al PDSR) şi 
dl.dep.prof.Miloş Aurel (Grupul 
Parlamentar al USD-PD) propun să se 
introducă un text nou, ca alin.(3), având 
următorul cuprins: 

“(3) Aceste activităţi se desfăşoară 
conform contractului încheiat de spital 
cu unităţile respective de învăţământ, pe 
baza metodologiei elaborate de către 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Colegiul 
Medicilor din România.” 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru acordarea de condiţii 
egale de pregătire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea didactică în 

spitale trebuie să se desfăşoare 
numai pe bază de contract. 

6. Art.4. Autor:dl.dep.dr.Baranyi Francisc Culpa medicală nu acoperă 
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Spitalul răspunde, potrivit 
legii, pentru prejudicii cauzate 
pacienţilor din culpa medicală 
stabilite de către organele 
competente. 

 

(Grupul Parlamentar al UDMR) propune 
ca, după sintagma “prejudicii cauzate 
pacienţilor”, să se introducă cuvântul 
“inclusiv”. 

în întregime totalitatea cauzelor care 
pot aduce prejudicii pacienţilor. 

7. Capitolul II – titlu 
Organizarea spitalelor 
 

“Organizarea spitalelor” Nemodificat. 

8. Art.5. 
 
 
 
 
 
(1) Spitalele pot fi 

organizate în raport cu specificul 
bolii, pentru tratamentul şi 
îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni 
acute, pentru tratamentul şi 
îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni 
cronice sau pentru recuperare 
medicală. 

(2) Spitalele îşi pot 
organiza compartimente sau secţii 
distincte pentru cazuri acute sau 

Autori:dl.dep.dr.Udrea Florian 
(independent), dl.dep.av.Negoiţă Liviu 
(independent), dl.dep.dr.Ion Berciu 
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) propun ca textul să se 
reformuleze astfel: 

“Art.5. – (1) Spitalele pot fi 
organizate, în raport cu specificul 
patologiei, în spitale generale sau spitale 
de specialitate şi pot avea în structura lor 
secţii distincte pentru tratamentul şi 
îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute şi 
afecţiuni cronice - .” 

 
(2) Secţiile pentru cazurile de 

bolnavi acuţi sau cazurile de bolnavi 
cronici pot funcţiona în regim de 

 
 
 
 
 
 
Pentru a se face o mai clară 

delimitare între tipul de asistenţă 
medicală ce se acordă şi specificul 
patologiei. 

 
 
 
 
Idem. 
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cazuri cronice; acestea pot 
funcţiona în regim de spitalizare 
continuă sau discontinuă de o zi 
sau săptămânală. 

(3) Spitalele pentru cazuri 
acute, cât şi cele pentru cazuri 
cronice pot fi organizate ca spitale 
generale, cu mai multe specialităţi 
sau cu o singură specialitate. 

 

spitalizare continuă sau discontinuă, de 
o zi sau de o săptămână.” 

 
 
Autor:dl.dep.dr.Opriş Remus 

(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) propune să se elimine textul 
de la alin.(3). 

 
 
 

 
S-a preluat în textul de la 

alin.(1), din cadrul aceluiaşi articol. 

9. Art.6. 
 
 
 
 
Spitalele pot avea în 

structura lor şi ambulatorii de 
specialitate sau centre medicale 
care pot să utilizeze dotările 
tehnico-medicale ale spitalului 
respectiv. 

Autori:dna.dep.dr.Bartoş Daniela 
(Grupul Parlamentar al PDSR) şi 
dl.dep.dr.Rădulescu Cristian (Grupul 
Parlamentar al USD-PD) propun să se 
reformuleze textul, după cum urmează: 

“Art.6. – Spitalele pot avea în 
componenţa lor structuri care acordă 
servicii ambulatorii de specialitate_.” 

 
 
 
 
 
Pentru o exprimare mai 

cuprinzătoare. 

10. Art.7. 
 
 
 
 

Autori:dna.dep.dr.Bartoş Daniela 
(Grupul Parlamentar al PDSR) şi 
dl.dep.dr.Ion Berciu (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) 
propun ca alin.(1) al art.7, să se 
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(1) Spitalele publice şi 

spitalele private sunt supuse 
acreditării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Acreditarea garantează 

funcţionarea spitalelor la un 
standard corespunzător 
complexităţii serviciilor medicale 
pe care le asigură. 

 
 
 
 
 

(3) Acreditarea se acordă de

reformuleze astfel: 
“Art.7. – (1) După autorizarea 

sanitară de funcţionare a spitalelor 
acestea intră, în mod obligatoriu, în 
procesul de acreditare care se va derula 
până la o dată limită stabilită de către 
Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor.” 

 
 
 
 
 
 
 
Autor:dl.dep.dr.Viţelar Bogdan 

(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) propune să se înlocuiască 
sintagma, din finalul textului de la 
alin.(2), “pe care le asigură” cu sintagma 
“,certificând calitatea serviciilor.” 

Autor:dl.dep.dr.Dragoş Liviu 
(Grupul Parlamentar al PNL) propune ca 
alin.(3) să se reformuleze după cum 
urmează: 

“(3) Acreditarea se acordă de către 

 
În conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, 
autorizarea sanitară de funcţionare 
este obligatorie pentru obiectivele 
economice şi social-culturale. 
Autorizaţia sanitară de funcţionare 
se acordă de către inspectoratele 
sanitare de stat. 

Pentru a asigura funcţionarea 
spitalelor la un standard superior, 
acreditarea spitalelor se face de către 
Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor şi trebuie să fie 
obligatorie. 

Pentru a sublinia importanţa 
actului de acreditare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura funcţionarea 
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către Ministerul Sănătăţii la
propunerea unei comisii de
acreditare, pe baza unor criterii de
evaluare aprobate prin hotărâre de
Guvern. 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Modul de constituire şi

funcţionare a comisiei de acreditare
se stabileşte de Ministerul Sănătăţii,
cu consultarea Asociaţiei Spitalelor
din România şi a Colegiului
medicilor. 

Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor pe baza criteriilor de evaluare 
aprobate prin hotărâre de Guvern.” 

 
 
 
 
Autori:dl.dep.dr.Ion Berciu (Grupul 

Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) 
şi dl.dep.prof.Miloş Aurel (Grupul 
Parlamentar al USD-PD) propun ca 
alin.(4) să se reformuleze astfel: 

“(4) Comisia Naţională de 
Acreditare a Spitalelor este alcătuită 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, doi reprezentanţi 
din partea Comisiei pentru sănătate, 
ecologie şi sport a Senatului şi un 
reprezentant al Oficiului pentru protecţia 
consumatorului.” 

spitalelor la un standard superior, 
acreditarea spitalelor se face de către 
Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura o bună 

reprezentativitate a celor implicaţi în 
asigurarea şi urmărirea calităţii 
serviciilor medicale. 

11. Art.8. Autor:doamna dep.ing.Bălan Se regăseşte în textul art.7 
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(1) În cazul în care un spital 
nu mai întruneşte criteriile 
prevăzute la art.7 alin.(3), 
acreditarea se retrage de către 
Ministerul Sănătăţii la propunerea 
comisiei de acreditare. 

(2) Spitalele cărora li se 
retrage acreditarea sau care nu 
primesc acreditarea mai pot 
funcţiona cel mult trei luni, 
perioadă în care activitatea va fi 
preluată treptat de alte spitale. 

 
 

Marilena (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) propune să se 
elimine. 

alin.(2) şi alin.(3). 

12. Art.9. 
 
 
 
(1) Spitalele se 

ierarhizează, cu prilejul 
acreditării, pe categorii, în raport 
cu competenţa profesională a 
personalului, gradul de dotare şi 
alte criterii, stabilite de Ministerul 
Sănătăţii. 

(2) Categoriile de spitale 

Autor:dl.dep.dr.Baranyi Francisc 
(grupul Parlamentar al UDMR) propune 
ca art.9 să devină art.8 şi să se 
reformuleze astfel: 

“Art.8. – 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." 

 
Autor:dl.dep.av.Negoiţă Liviu 

Prin renumerotare. 
 
 
 
Ierarhizarea spitalelor 

reprezintă una din atribuţiile 
Comisiei Naţionale de Acreditare a 
Spitalelor. 

 
 
 
Idem. 
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sunt următoarele: 
a) spitale de categoria I cu 

competenţă profesională 
maximă:spitale clinice, 
universitare şi institute naţionale; 

b) spitale de categoria a-II-
a cu competenţă profesională 
superioară:spitale judeţene şi 
unele municipale; 

c) spitale de categoria a-III-
a cu competenţă profesională 
extinsă:spitale municipale şi 
orăşeneşti; 

d) spitale de categoria a-IV-
a cu competenţă profesională de 
bază:spitale de zonă în cadrul 
judeţului. 

 
 

(independent) propune ca alin.(2) să se 
elimine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Art.10. 
 
 
 
Înfiinţarea sau desfiinţarea 

spitalelor publice se face prin 
ordin al ministrului sănătăţii sau al 

Autori:dl.dep.dr.Baranyi Francisc 
(Grupul Parlamentar al UDMR) propune 
ca art.10 să devină art.9 şi să se 
reformuleze după cum urmează: 

“Art.9. – Înfiinţarea şi desfiinţarea 
unor spitale se face_ cu avizul 
Ministerului Sănătăţii_.” 

Prin renumerotare. 
 
 
 
Este una din atribuţiile 

Ministerului Sănătăţii care face 
politica naţională de sănătate. 
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spitalelor private cu avizul 
Ministerului Sănătăţii ţinând cont 
de Standardul Naţional de 
Asistenţă Medicală Spitalicească, 
elaborat de Ministerul Sănătăţii 
care cuprinde nominalizarea, 
structura şi dotarea spitalelor. 

 
 

14. Art.11. 
(1) Spitalele publice se 

structurează, funcţionează şi se 
conduc distinct pe următoarele 
activităţi: 

a) diagnostic şi terapie; 
b) îngrijire a bolnavului; 
c) administrative şi 

financiar-contabile. 
(2) Atribuţiile structurilor 

prevăzute la alin.(1) se stabilesc 
de către Ministerul Sănătăţii cu 
consultarea Asociaţiei Spitalelor 
din România şi a Colegiului 
Medicilor. 

Autor:dl.dep.prof.Miloş Aurel 
(Grupul Parlamentar al USD-PD) 
propune ca art.11 să devină art.10, la 
alin.(1) să se elimine cuvântul “publice”, 
iar alin.(2) să se elimine. 

 
 
 
 
_ 

Prin renumerotare. 
Spitalele publice şi private 

desfăşoară aceleaşi activităţi. 
 
 
 
 
 
 
Atribuţiile structurilor 

enunţate se stabilesc de către 
consiliul de administraţie al 
spitalului. 
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15. Art.12 

 
 
 
 
(1)Spitalul public este 

condus de un consiliu de 
conducere. 

 

Autor:domnul dep.dr.Ion Berciu 
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) propune ca art.12 să devină 
art.11 şi alin.(1) să se reformuleze după 
cum urmează: 

“Art.11.-(1) Spitalul public este  
condus de către un consiliu de 
administraţie alcătuit din: 

a) reprezentanţii proprietarului; 
b) reprezentanţii finanţatorilor 

principali; 
c) reprezentanţii autorităţilor 

publice locale, atunci când acesta nu este 
proprietar; 

d) reprezentanţii personalului 
sanitar, care sunt medici şefi de secţie 
sau delegaţi ai acestora.” 

  

Prin renumerotare. 
 
 
 
 
Această reprezentare a 

consiliului de administraţie acoperă 
toate departamentele spitalului şi 
cuprinde toţi factorii de decizie care 
acţionează pentru buna desfăşurare a 
activităţii. 

        (2) Modul de constituire şi 
atribuţiile consiliului de 
conducere al spitalului se stabilesc 
prin norme comune ale 
Ministerului Sănătăţii , Asociaţiei 
Spitalelor din România şi 
Colegiului Medicilor. 

Autor: doamna dep.ing.Bălan 
Marilena (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) propune ca 
alin.(2) să se elimine. 

 
 
 

 Prin reformularea textului de 
la alin.(1). 
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 __ Autor:doamna dep.dr.Bartoş 
Daniela (Grupul Parlamentar al PDSR) 
propune să se introducă un nou text, ca 
alin.(2), având următorul cuprins: 

“(2) Conducerea  executivă a 
spitalului este alcătuită din: 

a) director general; 
b) director medical (obligatoriu 

medic); 
c) director de îngrijiri  (asistentă 

coordonatoare a îngrijirilor din spital); 
d) director administrativ, 

financiar-contabil.” 
 

Pentru a asigura buna 
desfăşurare a activităţilor specifice 
unităţilor spitaliceşti, conducerea 
operativă a fost structurată la nivelul 
activităţilor prevăzute  la art.11 din 
proiectul de lege. 

 __ Autor:domnul dep.dr.Ion Berciu 
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) propune să se introducă un 
nou text, ca alin.(3), având următorul 
cuprins: 

“(3) Conducerea executivă a 
spitalului se face pe bază de contract de 
management pe termen limitat. Funcţiile 

Pentru a angaja răspunderea 
conducerii executive  a spitalului 
într-un cadru stabilit de către 
Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor. 
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directoriale se obţin prin concurs, 
susţinut în prezenţa membrilor 
consiliului de administraţie.  Criteriile 
de eligibilitate, condiţiile generale de 
organizare a concursului precum şi 
prevederile cadru ale contractului de 
management se elaborează de către 
Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor.” 
 

 __ Autori:domnul dep.dr.Baranyi 
Francisc (Grupul Parlamentar al 
UDMR) şi domnul dep.dr.Cândea Vasile 
(Grupul Parlamentar al PDSR) propun 
să se introducă un nou text, ca alin.(4), 
având următorul cuprins: 

“(4) În unităţile spitaliceşti care 
au şi structuri organizatorice de 
cercetare ştiinţifică, precum şi atribuţii 
de coordonare ale programelor naţionale 
de sănătate, structura consiliului de 
administraţie şi respectiv a conducerii 
executive se adaptează corespunzător 
specificului fiecărei unităţi.” 

 

Pentru a soluţiona şi aceste 
situaţii specifice. 

16. __ Autor: domnul dep.dr.Opriş Pentru a asigura informarea 
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Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) propune să se introducă  
un nou text, ca art.12, cu următorul 
cuprins: 

“Art.12.-Spitalul are obligaţia 
înregistrării, stocării, prelucrării şi 
transmiterii informaţiilor legate de 
activitatea de îngrijire, conform 
normelor elaborate de către Ministerul 
Sănătăţii .” 

 
 

permanentă, corectă şi operativă a 
organelor decizionale în vederea  
luării deciziilor privind politica 
sanitară în România. 

17. Capitolul III – Titlu 
Finanţarea spitalelor 

“Finanţarea spitalelor” 
 
 
 

Nemodificat. 
 
 

18. __ Autor: domnul dep.dr.Udrea 
Florian (independent) propune să se 
introducă un nou text, ca art.13, având 
următorul cuprins: 

“Art.13. – Spitalele publice şi 
private funcţionează pe principiul 
autonomiei financiare, cu buget global 
propriu de venituri şi cheltuieli.” 

 

În vederea realizării 
obiectivelor propuse, unităţile 
spitaliceşti trebuie să funcţioneze pe 
principiul autonomiei financiare. 

19. Art.13 Autori:domnul dep.dr.Ioniţă Prin renumerotare. 
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Finanţarea spitalelor publice  

şi private se asigură pe bază de 
contract încheiat cu Casele de 
asigurări de sănătate, din 
veniturile realizate în raport cu 
serviciile prestate, precum şi din 
alte venituri obţinute de la 
persoane fizice şi juridice, în  
condiţiile legii. 

Nicu (Grupul Parlamentar al PDSR) şi 
domnul dep.prof.Buga Florea (Grupul 
Parlamentar al PRM) propun ca art.13 să 
devină  art.14  iar textul să se 
reformuleze, ca alin.(1), 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 judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, de la bugetul 
de stat, de la bugetele locale, precum şi 
din _ veniturile obţinute de la persoanele 
fizice şi juridice, în condiţiile legii.” 

 
 
 
 
 
 
Pentru o enumerare completă şi 

corectă a surselor de finanţare. 

 _ Autori:domnul dep.dr.Dragoş 
Liviu (Grupul Parlamentar al PNL) şi 
domnul dep.dr.Rădulescu Cristian 
(Grupul Parlamentar al USD-PD) 
propun să se introducă un nou text, ca 
alin.(2), având următorul cuprins: 

“(2) De la bugetul de stat se 
asigură finanţarea unor programe 
naţionale de sănătate, construcţii noi, 
precum şi dotarea cu echipamente 

Pentru corelare cu prevederile 
Legii nr.145/1997 a asigurărilor 
sociale de sănătate şi a Legii 
nr.100/1998 privind asistenţa de 
sănătate publică. 
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medicale de înaltă performanţă.” 
 

20. Art.14 
(1)  Veniturile şi 

cheltuielile spitalului se cuprind în 
bugetul acestuia care se negociază 
cu Casele de asigurări de sănătate. 

(2) În bugetul spitalului pot 
fi cuprinse şi sume alocate de la 
bugetul de stat pentru finanţarea 
unor programe speciale de 
sănătate. 

 

Autor: domnul dep.prof.Miloş 
Aurel (Grupul Parlamentar al USD-PD) 
propune să se elimine. 

Textul se regăseşte în cuprinsul 
art.14 de la pct.19 din prezentul 
raport. 

21. Art.15 
În contractele încheiate 

între spitale şi Casele de asigurări 
de sănătate se cuprind sumele 
necesare funcţionării acestora, 
care se stabilesc pe baza tarifelor 
din catalogul de servicii. 

 
 

Autor:doamna dep.ing.Bălan 
Marilena  (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) propune să se 
elimine. 

Idem. 

22. Art.16 
Condiţiile de contractare a 

serviciilor furnizate de spital şi 
tarifele acestora se stabilesc în 

Autor:domnul dep.dr.Viţelar 
Bogdan (Grupul Parlamentar al 
PNŢCD-Civic-Ecologist) propune  ca 
art.16 să devină art.15 şi să se elimine

Prin renumerotare. 
Textul eliminat se află în 

contradicţie cu prevederile art.41, 
art.44 şi art.45 din Legea 
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contractul cadru, care se încheie 
între Casele de asigurări de 
sănătate şi Asociaţia Spitalelor din 
România, pe baza Catalogului de 
servicii aprobat de Ministerul 
Sănătăţii . 

 

sintagma  “care se încheie între Casele 
de asigurări de sănătate şi Asociaţia 
Spitalelor din România, pe baza 
Catalogului de servicii aprobat de 
Ministerul Sănătăţii .”,  din finalul 
textului. 

nr.145/1997. 

23. Art.17 
Spitalele care au obţinut 

acreditarea pentru activităţi 
didactice, de perfecţionare şi de 
cercetare ştiinţifică vor fi finanţate 
pentru aceste activităţi din 
bugetele instituţiilor care 
coordonează activităţile 
respective. 

 

Autor: domnul dep.prof.Miloş 
Aurel (Grupul Parlamentar al USD-PD) 
propune să se elimine. 

Această problematică a fost 
soluţionată la art.3 alin.(3) la pct.5 
din prezentul raport. 

24. __ Autori:domnul dep.dr.Ion 
Berciu (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) şi domnul 
dep.dr.Dumitrean Bazil (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) 
propun să se introducă un nou text, ca 
art.16, cu următorul cuprins: 

 
“Art.16.-(1)Serviciile medicale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru corelare cu prevederile 
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furnizate de către spital se stabilesc prin 
contractul care se încheie între spital şi 
casa de asigurări de sănătate sau alţi 
contractanţi. 

(2) Pentru spitalele care 
lucrează în sistemul de asigurări de 
sănătate, contractul cadrul pentru 
serviciile medicale furnizate de către 
acestea se elaborează de către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate şi de 
către Colegiul Medicilor din România , 
cu avizul Ministerului Sănătăţii şi 
aprobat prin hotărâre de Guvern.” 

 

Legii nr.145/1997 a asigurărilor 
sociale de sănătate. 

25. Art.18 
 
 
 
(1) Sistemul de salarizare a 

personalului din cadrul spitalelor 
publice se stabileşte prin lege. 

 

Autor:domnul dep.dr.Rădulescu  
Cristian (Grupul Parlamentar al USD-
PD) propune ca art.18 să devină art.17 şi 
alin.(1) să se reformuleze astfel: 

“Art.17-(1) Plafonul minim al 
salarizării personalului din cadrul 
spitalelor publice precum şi criteriile de 
performanţă, după care se acordă 
veniturile suplimentare din activităţi 
profesionale, se stabilesc prin hotărâre 
de Guvern, la propunerea Ministerului 
Sănătăţii şi cu avizul Colegiului 

Prin renumerotare. 
 
 
 
Pentru a asigura un sistem 

de salarizare flexibil, având ca bază 
de raportare un plafon minim de 
salarizare la care se pot adăuga, în 
funcţie de criteriile de performanţă, 
unele venituri suplimentare 
provenite din activităţile 
profesionale. 
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Medicilor din România şi vor fi aplicate 
local de către consiliul de administraţie.”

 
 (2)  Salarizarea 

personalului din spitalele private 
se stabileşte prin negociere între 
părţi. 

 

“ (2) Salarizarea personalului din 
spitalele private se stabileşte prin 
negociere între părţi.” 

Nemodificat. 

26. Capitolul IV 
Asociaţia Spitalelor din 

România 
Art.19(1) Asociaţia 

Spitalelor din România este 
organizaţie profesională 
neguvernamentală, care se 
înfiinţează în baza prezentei legi şi 
sprijină activitatea spitalelor şi a 
personalului medical. 

(2) Conducerea, precum şi 
modul de organizare şi 
funcţionare al Asociaţiei 
Spitalelor din România sunt 
prevăzute în statutul asociaţiei, 
care se aprobă de adunarea 
generală a membrilor. 

 

Autori:domnul dep.dr.Ion Berciu 
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) şi domnul dep.dr.Baranyi 
Francisc (Grupul Parlamentar al 
UDMR) propun să se elimine textul 
Capitolului IV. 

Textul propus nu este de 
nivelul legii. 
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(3) Membrii Adunării 
generale a Asociaţiei Spitalelor 
din România se aleg de fiecare 
spital în parte, pe baza unor norme 
de reprezentare stabilite de 
Ministerul Sănătăţii şi Colegiul 
Medicilor. 

(4) Atribuţiile organelor de 
conducere se stabilesc prin statut 
aprobat de adunarea generală. 

(5) Asociaţia Spitalelor din 
România împreună cu Colegiul 
Medicilor din România şi 
Ministerul Sănătăţii colaborează 
pentru elaborarea criteriilor de 
calitate ale serviciilor medicale 
acordate în spitale.  

 
27. Capitolul V 

Dispoziţii tranzitorii şi finale
 

Capitolul V devine Capitolul IV. Prin renumerotare. 

28. Art.20 
Ministerul Sănătăţii va lua 

măsuri pentru reorganizarea 
spitalelor existente, în 
conformitate cu prevederile 

Autor:domnul dep.dr.Opriş 
Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) propune ca art.20 să 
devină art.18 şi să se reformuleze după 
cum urmează: 

Prin renumerotare. 
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prezentei legi, într-o perioadă de 
un an de la data publicării acesteia 
în Monitorul Oficial al României. 

“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." 

 
 

Prevederile acestui articol se 
referă numai la spitalele publice. 

29. Art.21 
 
 
 
 
(1) Imobilele aflate în 

dotarea unor spitale publice care 
se reorganizează pot fi închiriate 
sau concesionate, în condiţiile 
legii, unor persoane fizice sau 
juridice, în scopul organizării şi 
funcţionării unor spitale private.  
Bunurile mobile aflate în dotarea 
spitalelor publice care se 
reorganizează pot fi închiriate sau 
înstrăinate persoanelor fizice sau 
juridice, în scopul utilizării 
acestora în cadrul unor spitale şi 

Autor:domnul dep.dr.Ion 
Berciu (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) propune ca art.21 să 
devină art.19 şi alin.(1) să se 
reformuleze astfel: 

“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 formată din 
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi 
ai Colegiului Medicilor din România.” 

Prin renumerotare. 
 
 
 
 
Pentru o exprimare mai clară 

şi completă şi pentru corelare cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale. 
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cabinete private. 
  

  
 
 
 
 __ 

Autor:domnul dep.av.Negoiţă 
Liviu (independent) propune să se 
introducă un nou text, ca alin.(2), cu 
următorul cuprins: 

“(2) De acelaşi regim 
beneficiază şi bunurile mobile aflate în 
proprietatea spitalului public.” 

Pentru sistematizare s-a 
preluat din textul alin.(1) al art.21 
din proiectul de lege. 

  
 
 
 
(2) Condiţiile de închiriere, 

concesionare sau, după caz, 
vânzare, destinaţia sumelor 
obţinute pe această cale, precum şi 
categoriile de bunuri care pot face 
obiectul acestor operaţiuni se 
stabilesc prin hotărâre de Guvern, 
la propunerea Ministerului 
Sănătăţii. 

 
 
 

Autor:domnul dep.dr.Cândea 
Vasile (Grupul Parlamentar al PDSR) 
propune ca alin.(2) să devină  alin.(3)  şi 
să se reformuleze după cum urmează: 

“(3) Sumele obţinute în urma 
închirierii, vânzării sau concesionării 
imobilelor şi a aparaturii medicale 
existente, se pun la dispoziţia direcţiilor 
de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în scopul 
achiziţionării de aparatură medicală.” 

 
 

Condiţiile de închiriere, 
vânzare sau concesionare au făcut 
obiectul alin.(1) al acestui articol. 

Sumele rezultate în urma 
închirierii, vânzării sau 
concesionării bunurilor mobile sau 
imobile trebuiesc utilizate ca surse 
de finanţare pentru achiziţionarea de 
aparatură medicală, care în prezent 
este deficitară. 

30. Art.22 Autor:domnul dep.dr.Opriş Prin renumerotare. 
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Ministerele cu reţele 
sanitare proprii îşi vor adapta 
formele de organizare a spitalelor 
la prevederile prezentei legi. 

Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) propune ca art.22 să 
devină art.20 şi să se reformuleze astfel: 

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

 

 
 
 
Pentru o exprimare clară şi 

precisă. 

31. Art.23 
Dispoziţiile Capitolului III 

privind finanţarea spitalelor se 
aplică începând cu anul bugetar 
1997. 

Autor:domnul dep.av.Negoiţă 
Liviu (independent) propune ca art.23 să 
devină art.21 şi să se reformuleze astfel: 

“Art.21.-Dispoziţiile prezentei 
legi intră în vigoare în termen  de 60 de 
zile de la publicarea sa în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Pe aceeaşi dată se abrogă art.25-
30 din Legea nr.3/1978 privind 
asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată 
în Buletinul Oficial nr.54 din 10 iulie 
1978, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi.” 

Prin renumerotare. 
 
 
Pentru repunerea în termen a 

prevederilor legii. 
Pentru respectarea normelor 

de tehnică-legislativă. 

 
 
 
 
 

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
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Nr.crt. Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

Motivare 
1.susţinere/2.respingere 

0. 1. 2. 3. 
1. Art.10. Autor:dl.dep.dr.Ion Berciu 

(Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) a propus ca art.10, 
care a devenit art.9, să se 
reformuleze după cum urmează: 

“Art.9. – Înfiinţarea de noi 
spitale cât şi desfiinţarea unor 
spitale_se face_cu avizul 
Ministerului Sănătăţii_ şi Colegiului 
Medicilor din România.” 

 
 
 
 
 

1. Pentru corelare cu 
art.32 alin.(1) lit.h) din Legea 
nr.145/1997. 

 
 
2. Politica sanitară privind 

nominalizarea şi distribuţia 
teritorială a spitalelor o face 
Ministerul Sănătăţii. 

 
 
 
 
 
 

2. Art.12.alin.(1) Autor:dl.dep.dr.Dumitrean Bazil  
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(Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) a propus ca, în 
finalul textului de la art.12, devenit 
art.11, să se introducă sintagma  

  “Reprezentanţii personalului 
sanitar au vot paritar în raport cu toţi 
ceilalţi reprezentanţi, indiferent de 
numărul acestora.” 

1.Având în vedere profilul 
activităţii, personalul de specialitate 
trebuie să fie înzestrat cu o mai 
mare putere de decizie. 

2. Se încalcă principiul 
democratic al reprezentativităţii 
votului. 

 
3. - Autor:dl.dep.dr.Udrea Florian 

(independent) a propus ca, la art.12 
devenit art.11 alin.(3) text nou după 
sintagma “pe bază de contract” să se 
introducă cuvântul “colectiv”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Răspunderea privind 

contractul de management trebuie 
să fie colectivă. 

2. Această precizare nu este 
necesară, deoarece conducerea 
executivă se exercită în mod 
colectiv. 

4. Art.13. Autor:dl.dep.dr.Ion Berciu  
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(Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist) a propus ca, la 
art.13 devenit art.14 alin.(1), să se 
introducă, la finalul textului, 
sintagma “,precum şi din asocieri 
investiţionale în profil medical sau 
medico-social, în condiţiile legii.” 

 
 
 
 
 
1. Este cea mai fezabilă formă 

de privatizare parţială în condiţiile 
în care Legea patrimoniului public 
nu este încă promulgată, iar 
Constituţia interzice practic 
angrenarea unităţilor publice în 
orice activitate economică. 

Asocierea de tip joint venture 
cu investitori publici sau privaţi 
(români sau străini) dă posibilitatea 
spitalelor publice şi private să 
realizeze eforturile investiţionale. 

2. Nu există cadrul legal 
pentru desfăşurarea acestui tip de 
activităţi. 

5. Art.18.alin.(1) Autor:dna dep.dr.Daniela Bartoş 
(Grupul Parlamentar al PDSR) a 
propus ca, la art.18 devenit art.17 
alin.(1) sintagma “Plafonul minim al 
salarizării personalului din cadrul 
spitalelor publice se stabileşte prin 
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hotărâre de Guvern, la propunerea 
Ministerului Sănătăţii şi cu avizul 
Colegiului Medicilor din România” 
să se înlocuiască cu sintagma 
“Personalul încadrat în unităţile 
sanitare va fi plătit după cum 
urmează: 

a) valoarea corespunzătoare 
salariului minim pe economie, din 
bugetul de stat; 

b) diferenţa până la salariul de 
încadrare se va stabili pe baza 
contractului de prestări servicii 
medicale încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate.” 

 
 
 
 
1. Pentru a asigura 

personalului medical un salariu 
minim prevăzut în bugetul de stat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Soluţia propusă de către 

comisie se află în concordanţă cu 
prevederile Legii nr.145/1997. 

6. Art.21 alin.(2) Autori: dl.dep.dr.Ioniţă Nicu 
(Grupul Parlamentar al PDSR) şi 
dl.dep.prof.Buga Florea (Grupul 
Parlamentar al PRM)  au propus ca, 
la art.21 alin.(2) devenit art.19 
alin.(3), să se înlocuiască sintagma 
“direcţiilor de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului 

 
 
 
 
 
 
 
1. Sumele obţinute în urma 
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Bucureşti” cu sintagma “unităţilor 
sanitare, implicate în acest proces,” 

închirierii, vânzării sau 
concesionării trebuie să rămână la 
dispoziţia acestor unităţi sanitare 
pentru achiziţionarea aparaturii 
medicale necesare. 

2. Direcţiile de sănătate 
publică au posibilitatea de a 
cunoaşte cel mai bine situaţia 
necesarului de aparatură medicală, 
în teritoriu. 

 
 
PREŞEDINTE,            SECRETAR,   
            
 
Dep.dr.Ion Berciu                                                                                                              Dep.dr.Cândea Vasile 
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