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Comisia pentru să�nătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 3 martie 1999 între orele 900-1300, având următoarea ordine de 
zi: 

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

 
Discuţiile s-au reluat de la dezbaterea art.5 din proiectul de lege. Comisia 
a hotărât, în unanimitate, ca textul art.5 să se reformuleze, în două 
alineate, după cum urmează: 

 
“Art..-(1) Spitalele pot fi organizate în raport cu specificul patologiei, în 
spitale generale sau spitale de specialitate, având în structură 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 spitalizare continuă sau 
discontinuă, de o zi sau de o săptămână.” 

În ceea ce priveşte textul de la art.6, Comisia pentru sănătate 
şi familie, a hotărât, în unanimitate, ca acesta să se reformuleze astfel: 

 
 
“Art.6. – Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care 

acordă servicii ambulatorii de specialitate.” 
În continuare discuţiile s-au axat pe textul art.7 privind 

modalităţile de acreditare a spitalelor. În acest sens, comisia a hotărât în 
unanimitate ca, după obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare a 
spitalelor, acestea să intre în mod obligatoriu în procesul de acreditare 
care se va derula până la o dată limitată, hotărâtă de Comisia Naţională de 
Acreditare a Spitalelor. Acreditarea are, ca principal scop, garantarea 
funcţionării unităţilor spitaliceşti la un standard corespunzător 
complexităţii serviciilor medicale, certificând calitatea serviciilor 
prestate. 

Acreditarea se va acorda de către Comisia Naţională de 
Acreditare a Spitalelor pe baza criteriilor de evaluare, aprobate prin 
hotărâre de Guvern. 

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor va fi compusă 
din reprezentanţi desemnaţi de către Comisia pentru sănătate, ecologie şi 
sport a Senatului României, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor, Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România. 

Având în vedere atribuţiile prevăzute pentru Comisia 
Naţională de Acreditare a Spitalelor, comisia a hotărât, în unanimitate, 
eliminarea textului de la art.8, ca fiind lipsit de obiect. 
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Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor va stabili, cu 
prilejul acreditării în raport cu competenţa profesională a personalului, 
gradul de dotare precum şi alte criterii, ierarhizarea spitalelor pe 4 
categorii distincte. Această teză a făcut obiectul art.9 reformulat, pe care 
comisia l-a votat în unanimitate. 

Textul art.10 din proiectul de lege în reformularea comisiei 
prevede ca înfiinţarea sau desfiinţarea de spitale se va face numai cu 
avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii. Acest text a fost adoptat 
în unanimitate. 

Pentru a crea cadrul organizatoric de funcţionare atât al 
spitalelor publice cât şi al spitalelor private, comisia a hotărât, în 
unanimitate, adoptarea textului de la art.11 alin.(1) din proiectul de lege şi 
eliminarea textului de la alin.(2) al aceluiaşi articol. 

În ceea ce priveşte textul art.12 din proiectul de lege, comisia 
a hotărât, în unanimitate, reformularea acestuia având în vedere 
prevederile legislaţiei în vigoare precum şi noile cerinţe din domeniul 
sanitar. În aceste condiţii textul art.12 a fost reformulat după cum 
urmează: 

“Art.12. – (1) Spitalul public este condus de un consiliu de 
administraţie. 

 
 
(2) Consiliul de administraţie al spitalului public este compus 

din:reprezentantul compartimentului de servicii medicale, reprezentantul 
compartimentului de îngrijiri medicale (asistent şef al spitalului), 
reprezentantul compartimentului financiar-contabil, precum şi un 
reprezentant al administraţiei publice locale. 

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

În condiţiile în care toate unităţile spitaliceşti, indiferent de 
forma de proprietate, trebuie să aibă obligaţia înregistrării, stocării, 
prelucrării şi transmiterii informaţiilor privind activităţile de îngrijire, 
conform normelor Ministerului Sănătăţii, comisia a hotărât, în 
unanimitate, să se introducă un text nou, care să conţină aceste prevederi 
absolut necesare procesului de evidenţă şi decizie politică în domeniul 
ocrotirii sănătăţii populaţiei. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
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