
  
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 24.02.1999 

 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 24.02.1999, între orele 900-1200, având următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 
În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate titlul 

Capitolului I, din prezentul proiect de lege, “Dispoziţii generale.” 
La art.1, comisia a votat în unanimitate introducerea 

sintagmei alin.(1) pentru prima frază din proiectul de lege. 
Comisia a votat în unanimitate reformularea alin.(1) astfel: 
“alin.(1) Spitalul este unitatea sanitară publică sau privată cu 

personalitate juridică, care asigură servicii medicale de specialitate.” 
Comisia a votat cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, ca  

alin.(2) al art.1 să se elimine. 
Comisia a votat în unanimitate art.1 din proiectul de lege, în 

forma de alineat unic. 
Comisia a votat în unanimitate art.2 cu următorul cuprins: 
art.2. – “Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de 

autorizare prevăzute de lege.” 
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Comisia a votat cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
reformularea art.3, ca alin.(1) în următoarea reformulare: 

art.3 “alin.(1) În raport de 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 mod opţional.” 

Comisia a votat în unanimitate introducerea a unor noi 
alineate ca alin.(2) şi alin.(3), la art.3 din proiectul de lege. 

art.3 “alin.(2) Pregătirea studenţilor şi 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; 

alin.(3) Aceste activităţi se desfăşoară conform contractului 
încheiat de spital cu unităţile respective de învăţământ, pe baza 
metodologiei Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei 
Naţionale.” 

Comisia a adoptat în unanimitate introducerea sintagmei 
“inclusiv” la art.4 din proiectul de lege. 

art.4. Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru prejudicii 
cauzate pacienţilor, inclusiv din culpa medicală stabilite de către organele 
competente. 

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

       Dep.dr.ION BERCIU 


