
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 10.03.1999 

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 10.03.1999 între orele 900 – 1300, având următoarea ordine de zi: 

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

Discuţiile asupra proiectului de Lege se reiau de la Capitolul 
III “Finanţarea spitalelor”. 

În urma dezbaterilor, comisia a adoptat cu 13 voturi pentru, 
un nou text ca art.13, cu următorul cuprins: 

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

Comisia a votat, în unanimitate, reformularea art.13 din 
proiectul de Lege ca art.14, în 2 alineate, cu următorul cuprins: 

“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, 
de la bugetul de stat, de la persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii. 

(2) De la bugetul de stat se asigură finanţarea unor programe 
naţionale de sănătate, construcţii noi, precum şi dotarea cu echipamente 
medicale de înaltă performanţă.” 
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În continuare, comisia a votat, în unanimitate, eliminarea 
art.14, deoarece prevederile acestui articol se regăsesc în articolul 
menţionat mai sus. 

Comisia a hotărât că, în prezent nu există posibilitatea 
întocmirii catalogului de servicii şi ca urmare a votat, în unanimitate, 
eliminarea art.15 din proiectul de lege. 

Comisia a votat, cu 13 voturi pentru, reformularea art.16, ca 
art.15 în următoarea reformulare:”Condiţiile de contractare a serviciilor 
furnizate de spital şi tarifele acestora se stabilesc prin Contractul Cadru.” 

Comisia a votat în unanimitate un nou text ca art.16, în 2 
alineate, având următorul cuprins: 

“Art.16. - (1) Serviciile medicale furnizate de către spital se 
stabilesc prin contractul care se încheie între spital şi casa de asigurări de 
sănătate judeţeană. 

(2) Pentru spitalele care lucrează în sistemul de asigurări de 
sănătate, Contractul Cadru 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 aprobată prin hotărâre de Guvern.” 

Comisia a votat, în unanimitate, eliminarea art.17 din 
proiectul de Lege şi reformularea art.18, ca art.17 în 2 alineate, având 
următorul cuprins: 

“Art.17. - (1) Salarizarea personalului din cadrul spitalelor 
publice se stabileşte prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului 
Sănătăţii şi cu avizul Colegiului Medicilor din România. 

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

Comisia a votat, în unanimitate, eliminarea Capitolului IV 
“Asocierea spitalelor din România” şi renumerotarea Capitolului V ca şi 
Capitolul IV “Dispoziţii tranzitorii şi finale.” 

Cu 13 voturi pentru, comisia a adoptat art.20 din proiectul de 
Lege, ca art.18 în următoarea reformulare: 

“Art.18. Ministerul Sănătăţii va lua măsuri pentru 
reorganizarea spitalelor publice existente, în conformitate cu prevederile 
acestei legi, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.” 

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru art.21 din proiectul de 
Lege, ca art.19 reformulat 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 
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criteriilor revine Comisiei Naţionale paritare formată din reprezentanţi ai 
Ministerului Sănătăţii şi ai Colegiului Medicilor din România. 

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

(3) Sumele obţinute în urma închirierii, vânzării sau 
concesionării imobilelor şi a altor bunuri mobile se pun la dispoziţia 
autorităţilor sanitare judeţene, în scopul achiziţionării de aparatură 
medicală.” 

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru art.22 din proiectul de 
Lege, ca art.21, având următorul cuprins: “Dispoziţiile Capitolului III 
privind finanţarea spitalelor se aplică începând cu anul 2000.” 

Votul final asupra proiectului de Lege s-a amânat pentru 
şedinţa următoare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) au absentat 2, 
după cum urmează:domnul dep.dr.Dumitrean Bazil (Grupul Parlamentar 
al PNŢCD-Civic-Ecologist) şi domnul dep.dr.Cândea Vasile (Grupul 
Parlamentar al PDSR). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.ION BERCIU 
 


