
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din zilele de 17 şi 18.02.1999 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 17 februarie 1999,  între orele 930-1230 şi în ziua de 18 februarie 
1999, între orele 900-1200, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 

Acest proiect de lege este de o deosebită importanţă pentru 
reforma sanitară din România şi are drept obiect, completarea 
reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea unităţilor 
sanitare în concordanţă cu noul cadru al asigurărilor sociale de sănătate. 

Prin prezentul proiect de lege se urmăresc în principal 
următoarele obiective: 

- posibilitatea organizării sau reorganizării actualelor 
unităţi spitaliceşti în funcţie de specificul afecţiunilor:cronice sau acute; 

- reducerea duratei de spitalizare astfel încât să se asigure 
creşterea calităţii actului medical, cât şi a eficienţei utilizării resurselor 
alocate; 

- asigurarea unei mai bune delimitări între activităţile 
desfăşurate în structura spitalelor, respectiv, de diagnosticare şi tratament, 
de îngrijire a bolnavilor şi de administrare economico-financiară, 
concomitent cu stabilirea unor structuri de conducere ale acestora, 
precum şi a spitalului în ansamblul său; 

- introducerea unui sistem unic de acreditare al spitalelor 
publice şi private; 
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- schimbarea actualului mod de finanţare a spitalelor, în 
concordanţă cu sistemul de asigurări de sănătate; 

- stabilirea şi delimitarea competenţelor Ministerului 
Sănătăţii, Colegiului Medicilor din România şi a Asociaţiei Spitalelor din 
România. 

Discuţiile s-au situat, în principal, în domeniul acreditării 
spitalelor. Comisia a stabilit că acreditarea spitalelor trebuie condiţionată 
de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. În ceea ce priveşte 
condiţiile prevăzute pentru obţinerea acreditării, acestea trebuie să 
cuprindă standarde privind:calitatea îngrijirilor medicale, dotarea cu 
aparatură medicală precum şi condiţiile hoteliere. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate precum şi casele de 
asigurări de sănătate judeţene vor încheia contracte numai cu spitalele 
acreditate. Dacă se are în vedere repartiţia inegală în teritoriu a unităţilor 
spitaliceşti precum şi precara dotare cu aparatură medicală, ar fi posibilă 
emiterea unor acreditări provizorii, pe termen scurt, pentru a lăsa timp 
suficient de soluţionare a situaţiilor necorespunzătoare din unele unităţi. 

Spitalele publice au obligaţia, în condiţiile legii, de a asigura, 
în raport cu gradul de specializare a personalului şi nivelul dotării tehnice, 
desfăşurarea pregătirii studenţilor şi elevilor din domeniul sanitar, 
specializarea medicilor precum şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare 
ştiinţifică în domeniul medical. Aceste activităţi, desfăşurate pe bază de 
contract, pot deveni importante surse de finanţare a unităţilor spitaliceşti. 

La lucrările comisiei, desfăşurate în zilele de 17 şi 18 
februarie 1999, nu s-au înregistrat absenţe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 

 


