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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind statutul medicinii de familie şi a măsurilor 

igienico-sanitare şi profilactice necesare pentru asigurarea stării de 

sănătate a populaţiei ( vaccinări, examene periodice, eliberare autorizaţii 

igienico-sanitare , etc.). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la audierile privind statutul medicinii de familie şi a măsurilor 

igienico-sanitare şi profilactice necesare pentru asigurarea stării de 

sănătate a populaţiei ( vaccinări, examene periodice, eliberare autorizaţii 

igienico-sanitare , etc.). 

După cum reaminteşte dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , cu ocazia ultimei runde de audieri, s-a stabilit că este necesar să 

se iniţieze o propunere legislativă privind statutul medicului de familie. În 

acest sens, comisia beneficiază de aportul deosebit a doi specialişti în 

medicina de familie dl.dep.dr.Câmpanu Liviu şi  dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu. 

Atribuţiile medicului de familie, comparativ cu cele ale medicului 

de circumscripţie , au fost amputate financiar. În prezent, activităţile 

privind controlul profilactic, vaccinările şi controlul gravidei sunt 

punctate insuficient sau chiar depunctate. 

În toată lumea civilizată activitatea medicului de familie se 

desfăşoară în strânsă legătură cu cea a spitalului. În România, această 

colaborare este practic inexistentă. Această lacună poate fi acoperită 
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printr-o activitate susţinută de medicina profilactică desfăşurată în cadrul 

cabinetului de medicină de familie. Un exemplu, în acest sens, este acela 

că deşi în România se înregistrează , anual , 75 – 80.000 cazuri noi de 

diabet, activitatea de educaţie sanitară privind prevenirea diabetului nu 

este punctată. 

O primă concluzie, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei este aceea că programele naţionale de sănătate ar 

trebui să cuprindă, în mod obligatoriu, şi programele de profilaxie. 

În ultimii ani, ponderea finanţării medicinii primare a scăzut 

constant de la 11 % din bugetul pentru sănătate,  în anul 2000,  la 5,1 % 

în anul 2004. De asemenea, se constată o subevaluare a activităţii 

desfăşurate de medicul de familie prin stabilirea unor valori nerealiste 

punctului ( 4.450 lei/capita). Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor 

art.41, privind stabilirea nivelelor salariale pentru asistenţii medicali, din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar, bugetul medicului de familie va deveni total insuficient. 

Lipsa unei finanţări corespunzătoare a medicului de familie are 

implicaţii grave asupra desfăşurării activităţilor profilactice, a 

vaccinărilor, a controalelor periodice a gravidelor, precum şi asupra 

controalelor igienico-sanitare. 

În ţările dezvoltate , medicul de familie are propriul său cabinet pe 

care poate să-l vândă odată cu praxis-ul. 

De acelaşi tratament trebuie să beneficieze şi medicii de familie din 

România, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

Actualul sistem de comodat s-a dovedit neîncurajator pentru medicii de 

familie. 

Medicina de familie este temelia medicinii, conchide 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 
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În continuare, domnia sa acordă cuvântul domnului Mihai Belaşcu, 

vicepreşedinte al Camerei Federative a Medicilor din România . 

La articolul 1 din statutul Camerei Federative a Medicilor din 

România se prevede că, Camera Federativă a Medicilor din România este 

o organizaţie militantă, subliniază dl.Mihai Belaşcu. Medicul de familie  

trebuie să fie conştient că este patron şi Camera Federativă a Medicilor 

din România sprijină logistic această activitate. Domnia sa mulţumeşte, în 

acest sens, dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru . 

După Revoluţie, medicii de familie nu au mai apelat la centrele de 

diagnostic şi tratament şi îşi trimiteau pacienţii la spital. În calitate de 

medic în cadrul Spitalului judeţean Ploieşti, domnia sa a constatat că 

spitalul judeţean este „intoxicat” cu cazuri banale. 

Iniţial, medicii de familie au beneficiat de un buget bun care, mai 

apoi, a fost redus prin înclinarea balansului adresabilităţii către spital. 

Afluxul pacienţilor către spital a crescut deşi au fost înfiinţate centrele  de 

permanenţă. La centrele de permanenţă din judeţul Prahova  funcţionează 

5 cabinete ale medicilor de familie, cabinete care sunt închise în zilele de 

sâmbătă şi duminică. 

Camera Federativă a Medicilor din România militează pentru 

creşterea veniturilor medicilor de familie. Veniturile sunt rezultatul 

plăţilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Deşi, 

prin consultări cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , s-a promis o valoare a punctului de 6.900 lei/capita, în final s-a 

impus 4.450 lei/capita. 

Atribuţiile medicilor de familie trebuiesc înscrise, cu claritate, în 

cuprinsul iniţiativei legislative, opiniază domnia sa . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

solicită propuneri concrete care să vizeze atribuţiile medicului de familie. 
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În opinia domniei sale îndeplinirea de către medicul de familie a 

sarcinilor privind profilaxia este de o importanţă cu totul deosebită. De 

exemplu, dacă cei 75.000 de bolnavi de diabet ar fi beneficiat de testul 

privind depistarea diabetului aşa cum prevede Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii,  situaţia ar fi fost cu totul alta. Domnia sa a făcut, în policlinică, 

un test pe boli combinatorii şi a constatat că receptivitatea este mică la un 

anumit grad al metodei de profilaxie. În cadrul Societăţii civile „Sf.Mina” 

s-au organizat cursuri de educaţie sanitară. Medicii de familie trebuiesc 

specializaţi prin cursuri de medicină de urgenţă, cursuri de boli cronice, 

etc. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi arată 

că, până la acest nivel, s-au desprins trei probleme esenţiale: problema 

finanţării, problema accentului pe profilaxie, pe care Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate trebuie  să o aibă în vedere şi problema educaţiei 

continue. Educaţia medicală continuă poate fi perfecţionată prin 

intermediul cursurilor postuniversitare. 

În continuare, domnia sa acordă cuvântul doamnei dr.Doina 

Mihăilă, Preşedintele Patronatului Medicilor de Familie .  

Prevenţia înseamnă cu mult mai mult decât se face acum,  arată 

doamna dr.Doina Mihăilă. Programele profilactice se derulează, în 

prezent, în spitale. Testul glicemiei provocate nu se poate efectua într-un 

cabinet medical. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că educaţia pentru sănătate se poate face prin dietă, combaterea 

factorilor de risc în bolile cardio-vasculare ( obezitate, hipertensiune 

arterială etc.), iar pentru stabilirea glicemiei în cabinetul medical se poate 

achiziţiona un glucometru portabil care este foarte eficient în depistarea 

diabetului. Lipsa măsurilor de  educaţie pentru sănătate a dus la creşterea 
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mortalităţii prin bolile cardio-vasculare. S-a dovedit că învăţământul şi 

sănătatea sunt investiţii foarte eficiente, în timp, conchide domnia sa . 

Doamna dr.Doina Mihăilă solicită cuvântul şi arată că medicul de 

familie dispune de un timp foarte limitat în acest sens. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

precizează că acesta este argumentul privind promovarea unei legi care să 

stabilească, cu claritate, toate atribuţiile de fond ale medicului de familie. 

Un medic de familie, care are 4.000 de pacienţi pe listă, nu poate fi în 

măsură să-şi practice profesia la nivelul cerinţelor actuale, subliniază 

domnia sa . 

Doamna dr.Doina Mihăilă solicită cuvântul şi menţionează că 

fractura dintre medicul de familie şi spital se datorează pierderii 

contactului cu pacienţii, fapt datorat dispersării populaţiei şi  lipsei 

informatizării. Alocaţia bugetară de 5,1 % din Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru medicina de familie este total 

insuficientă. În ceea ce priveşte forma de proprietate asupra cabinetelor 

medicale, domnia sa mulţumeşte fostului ministru al sănătăţii, 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  care a depus unele eforturi , în acest sens. 

Nereuşita acţiunii se datorează primarilor care n-au înţeles importanţa 

schimbării. 

Medicii de familie au devenit socotitori şi miliţieni privind 

prescrierea medicamentelor. Domnia sa îşi exprimă protestul la adresa 

reglementărilor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr.235/2005 privind 

aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune 

internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de 

uz uman, de care beneficiată asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau 

fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală. 

Medicilor de familie care încalcă regulile de prescriere li se 

diminuează veniturile realizate prin reţinerea sumei de 10 milioane lei. La 
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repetarea faptei, în termen de 6 luni, contractul de furnizare de servicii 

medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se suspendă pe o 

perioadă de un an, asiguraţii înscrişi pe listă fiind redistribuiţi pe această 

perioadă. Această reglementare reprezintă o dublă sancţiune deoarece, pe 

lângă sancţiunea administrativă de suspendare a contractului, medicul 

pierde şi pacienţii de pe listă. În mod implicit şi pacienţii , care sunt, 

nevinovaţi, sunt sancţionaţi cu mutarea de pe o listă pe alta. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

solicită o detaliere a acestor aspecte.  Domnia sa doreşte să cunoască dacă 

este vorba de o limitare a exercitării profesiei sau de o ingerinţă în actul 

medical. Rezilierea contractului reprezintă o sancţiune la adresa 

pacienţilor. Aceste prevederi  sunt inacceptabile şi de aceea este nevoie 

de o lege care să reglementeze Statutul medicului de familie. Comisia a 

elaborat şi promovat, în vechea legislatură, o lege a medicinii muncii care 

a dus la reducerea incidenţei bolilor profesionale, subliniază domnia sa . 

Doamna dr.Doina Mihăilă solicită cuvântul şi menţionează  că, 

ziua de 4 aprilie a.c.,  a fost prima zi când a regretat că este medic, pentru 

că a lăsat pacienţii fără medicamente. 

În funcţie de afecţiunile sale, un pacient are dreptul de a beneficia 

într-o lună atât de medicamentele cuprinse în primele două liste, cât şi de 

cele compensate cu 100 %, suma acestora neputând depăşi, teoretic, 7 

milioane lei, maxim un milion pentru lista A şi câte 3 milioane pentru  

medicamentele de pe listele B şi C. Medicii nu pot da unui pacient două 

reţete pe parcursul aceleiaşi luni decât în cazul în care acesta suferă de 

două boli cronice. În acest caz, medicii pot prescrie medicamente care să 

depăşească 7 milioane lei. Dar ce se întâmplă cu un bolnav care are 

hepatită C şi o dislipidemie şi i se poate recomanda, de pe aceeaşi listă 

interferon sau lamiludină, când el are nevoie urgentă de ambele 

medicamente. Dacă este vorba de un bolnav psihic, acesta nu va 
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recunoaşte boala psihică şi va cere medicament numai pentru boala 

pentru care s-a prezentat la medic. Medicul nu mai este în măsură  să-i 

prescrie şi medicamentaţia pentru boala psihică. Acelaşi lucru este valabil 

pentru  bolnavii care sunt incluşi în programele de sănătate şi nu mai au 

dreptul la medicamente pentru celelalte afecţiuni cronice. 

Medicul nu este îndreptăţit să recomande pacienţilor stoparea 

medicamentaţiei deoarece au dreptul la o singură prescripţie lunară, mai 

arată domnia sa . 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul domnului dr.Victor Manea, Societatea Naţională de 

Medicină de Familie. 

Medicina de familie este o specialitate a medicinii, arată domnia sa. 

Medicina de familie nu beneficiază de o bună finanţare. 

Referindu-se la educaţia sanitară, domnia sa apreciază că educaţia 

sanitară exercitată în şcoală a dat rezultate bune. 

În ceea ce priveşte regimul cabinetelor medicale, domnia sa 

consideră că concesionarea nu reprezintă cea mai bună soluţie, deoarece 

impune cheltuieli suplimentare. Medicii de familie nu mai fac faţă 

cheltuielilor comune şi de aceea preferă comodatul. 

Începând cu luna decembrie 2004, medicii de familie acumulează 

datorii, neputând  face faţă cheltuielilor cu salariile aferente asistenţilor 

medicali. 

Autorizaţiile igienico-sanitare nu pot fi trecute în sarcina medicilor 

de familie. În acest sens este nevoie de asistenţi medicali care să 

funcţioneze autonom: asistent de igienă, asistent de pediatrie şi moaşă. În 

prezent, autonomia asistenţilor medicali este o utopie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că, în conformitate cu legea, asistentul medical de pediatrie nu 

poate fi autonom. Asistentul medical îşi exercită profesia în cadrul 
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echipei medicale sub supravegherea directă a medicului, medicul fiind 

şeful echipei medicale. Deoarece principiul teritorializării nu  

funcţionează , problema controlului igienico-sanitar trebuie regândită. De 

asemenea trebuie asigurat controlul copilului şi al vaccinărilor. Medicul 

de familie trebuie să dispună de timp şi bani pentru a fi în măsură să 

exercite atribuţiile de  educaţie sanitară continuă, subliniază domnia sa . 

Dl.dr.Victor Manea solicită cuvântul şi arată că un asistent medical 

autonom poate fi subordonat mai multor medici de familie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi arată 

că trebuie avut în vedere faptul că medicul de familie are pe listă pacienţi 

din mai multe zone şi nu este în măsură să efectueze vizitele la domiciliul 

pacientului. 

Situaţia este dramatică atât în privinţa prescrierii medicamentelor, 

cât  şi a sancţiunilor aplicate medicilor de familie. Pacientul are dreptul la 

o singură reţetă pe lună şi trebuie să consulte şi medicul urolog sau 

medicul cardiolog şi necesită prescrierea altor medicamente. 

Doamna dr.Doina Mihăilă solicită cuvântul şi arată că procentul de 

compensare a medicamentelor prevăzute în sublista A este de 90 % din 

preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50 % din preţul de 

referinţă, iar al celor din sublista C este de 100 % din preţul de referinţă. 

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat 

medicamentele pentru sublista A, o singură prescripţie lunară, cu un 

număr variabil de medicamente cu valoare totală de maximum 1 milion 

lei, cu excepţia medicamentelor notate cu  *), care poate fi înscris pe o 

singură prescripţie cu valoarea maximă a tratamentului pe o lună mai 

mare de 1 milion de lei. Pentru listele B şi C se face o singură prescripţie 

lunar, cu maximum 3 medicamente cu valoarea totală de maximum 3 

milioane lei, cu excepţia medicamentelor notate cu  *), care pot fi înscrise 

pe o singură prescripţie cu valoarea maximă a tratamentului pe o lună mai 
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mare de 3 milioane lei. În cazul în care bolnavul beneficiază de 

prescrierea unui medicament din categoria celor notate cu  *), cu excepţia 

celui notat cu *) din sublista  A, acesta nu poate beneficia de o altă 

prescriere de medicamente din sublistele B şi C. 

Un medic nu poate recomanda  altui medic, prin scrisoare 

medicală, prescrierea unor medicamente cu contribuţie personală pentru 

un asigurat, în luna în care el însuşi i-a emis asiguratului o astfel de 

prescripţie. 

În continuare, dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi recunoaşte 

că tot ce s-a spus este real. 

Scrisorile medicale ar uşura munca medicului de familie. La spital 

se recomandă pe scrisoare medicală, dar ce vină are medicul de familie să 

copieze indicaţia de prescriere. Specialistul prescrie pacientului o reţetă,  

la medicul de familie pacientul primeşte o altă reţetă. Soluţia ar fi ca toate 

reţetele să fie centralizate la medicul de familie şi astfel ar exista un 

control astfel încât să nu se mai depăşească plafonul de 7 milioane lei. 

Doamna dr.Doina Mihăilă solicită cuvântul şi precizează că este 

vorba de o singură prescripţie pe lună dintr-o singură sublistă, deci este 

vorba de 3 reţete pe lună, încadrate în valoarea de maxim 7 milioane lei. 

Din teama de a nu depăşi acest plafon şi de a nu fi sancţionaţi, medicii de 

familie au dat numai trimiteri la medicul specialist. 

Dl.Mihai Belaşcu solicită cuvântul şi informează că, din aceleaşi 

considerente, Camera Federativă a Medicilor din România a acţionat în 

judecată Guvernul României, în anul 2003, privind anularea dispoziţiilor 

art.5 alin.(1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1509/2002 pentru 

aprobarea Contractului –cadru, deoarece a fost emisă cu încălcarea art.16 

şi art.33 din Constituţia României. 

La art.5 alin.(1) din Secţiunea a 2-a a Contractului-cadru s-a 

prevăzut că pentru fiecare boală cronică asiguratul are dreptul la o singură 
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prescripţie medicală pe lună, cu maxim 3 medicamente care să acopere 

necesarul întregii luni. 

În Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti se arată că, faţă de faptul că, 

potrivit legii, medicul are dreptul exclusiv de decizie, fiind singurul 

răspunzător pentru exercitarea completă a actului medical, care parcurge 

ca etape principale consultul, stabilirea diagnosticului, stabilirea 

tratamentului, limitarea în exercitarea actului medical, respectiv a 

stabilirii tratamentului după cum rezultă din conţinutul art.5 alin.(1) din 

anexa la Hotărârea Guvernului nr.1509/2002 este nelegală faţă de dreptul 

exclusiv de decizie al medicului, neputându-se interveni asupra 

drepturilor prevăzute de lege. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi subliniază că intenţia 

Guvernului actual de a plafona reţetele vine în întâmpinarea stabilirii 

pachetului de bază pentru serviciile medicale acordate, aşa cum este 

prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002. Populaţia 

este informată asupra pachetului de servicii medicale de care beneficiază 

prin plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate . 

În prezent, bugetul de stat nu participă consistent la formarea 

bugetului pentru sănătate, dar facem medicină socialistă, conchide 

domnia sa . Dl.dep.dr.Luchian Ion menţionează că va propune 

Ministerului Sănătăţii , respectiv domnului ministru al sănătăţii 

prof.dr.Mircea Cinteză, să se elaboreze, de urgenţă, pachetul minimal de 

servicii medicale. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

face un scurt rezumat asupra principalelor aspecte care au fost prezentate. 

Practic, arată domnia sa , se pot prescrie şi elibera, lunar, 3 reţete 

cu medicamente din cele 3 subliste, în valoare totală de  7 milioane lei. 
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Actualul sistem de eliberare a reţetelor arată că nu există 

comunicare între medicul specialist din ambulator, medicul de familie şi 

casa de asigurări. 

Dreptul medicului de familie de a prescrie medicamente 

compensate şi gratuite nu poate fi îngrădit. 

Se constată că sunt încălcate principiile solidarităţii  şi 

subsidiarităţii, care au stat la baza Legii asigurărilor sociale de sănătate 

deoarece medicul de familie nu poate depăşi bugetul de practică 

medicală. 

Actualul sistem nu este bun şi va duce la o „explozie” din partea 

pacienţilor. Situaţia trebuie corect evaluată şi găsite soluţiile cele mai 

bune. 

Sancţionarea medicului pentru depăşirea plafonului reprezintă un 

abuz. Dacă medicul este obligat să facă toate aceste calcule, nu va mai 

dispune de timpul necesar  afectat asistenţei medicale. 

Faptul că nu pot fi compensate toate medicamentele prescrise 

reprezintă o realitate. În condiţiile în care , cele 23.000 miliarde lei ar fi 

returnate, numărul medicamentelor compensate şi gratuite ar creşte 

substanţial iar restricţiile de prescriere s-ar diminua considerabil. 

Domnia sa este convins că populaţia ar accepta o majorare a 

contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, de exemplu de la 6,5 % la 

10 %, cu condiţia ca fiecare să ştie că beneficiază de  un pachet de 

servicii medicale complet. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei solicită punctul 

de vedere al Ministerului Sănătăţii, prin reprezentantul său dl.Ervin 

Szekely . 

Dl.Ervin Szekely arată că, doamna dr.Rodica Costinea , director 

general al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţie sanitară de 

stat, este cea mai în măsură să facă aceste precizări. 
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Doamna dr.Rodica Costinea, director general, Direcţia generală 

de sănătate publică şi inspecţie sanitară de stat menţionează că, faţă de 

propunerile înaintate şi titlul audierii, există 2 teme ce pot fi analizate 

separat: statutul medicului de familie şi asistenţa igienico-sanitară şi 

măsurile profilactice. Din discuţii, precum şi din punctele de vedere ale 

medicilor, domnia sa a înţeles că nu se doreşte prevenţie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

precizează că, dimpotrivă, se doreşte să se facă prevenţie, dar s-a vorbit 

despre lipsa de timp şi resurse financiare , fapt care împiedică 

desfăşurarea acestei activităţi. 

Doamna dr.Rodica Costinea solicită cuvântul şi arată că orice 

medic de familie este obligat să desfăşoare activităţi de medicină 

preventivă şi medicină curativă. În Contractul-cadru sunt prevăzute 

serviciile profilactice ce trebuiesc efectuate de către medicul de familie şi 

care sunt decontate de către casa de asigurări de sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

precizează că, pe hârtie , situaţia este perfectă dar, în realitate, vaccinările, 

controlul copilului, inspecţia sanitară nu se efectuează . Este necesar să se 

dea bani pentru profilaxie cât şi medicului de familie astfel încât numărul 

de internări în spital să scadă. 

Doamna dr.Rodica Costinea solicită cuvântul şi arată că Ministerul 

Sănătăţii insistă pentru calitatea serviciilor medicale profilactice, precum 

şi pentru cele privind imunizarea corectă a copiilor. În prezent, nu se mai 

cunoaşte precis calendarul vaccinurilor şi s-a constatat unele cazuri de 

neimunizare a copiilor. Este nevoie de conştiinţă deoarece medicii de 

familie nu sunt controlaţi cu privire la efectuarea imunizărilor. 

Medicul este o persoană care are conştiinţă, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , deoarece este medic şi 

om. S-a constatat că educaţia sanitară se efectuează dar nu se plăteşte. 

 13



Medicul de familie va face vaccinările atunci când va dispune de bani, nu 

de 5 % din buget, alocaţi pentru medicina de familie. 

Este necesar ca medicii de familie să fie cointeresaţi material 

pentru a fi în măsură să îndeplinească  aceste atribuţii care sunt numai în 

interesul pacienţilor. 

De aceea, comisia doreşte să facă o iniţiativă legislativă bună 

privind statutul medicului de familie. De asemenea, este necesar să se 

aibă în vedere lansarea unui program naţional pentru medicina de familie 

şi pentru educaţia pentru sănătate. 

Domnia sa acordă cuvântul dl.dep.dr.Câmpanu Liviu . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că medicii de familie au fost 

transformaţi în oameni cu competenţe multiple ( administraţie, 

contabilitate, etc.). 

Procentul din bugetul pentru sănătate acordat pentru medicina de 

familie a scăzut an de an. Dacă în anul 2000 acest procent era de 15,0 %, 

în anul 2001 a scăzut la 9,0 %, ca, în anul 2004, să ajungă doar la 5,0 %. 

Medicul de familie trebuie să dispună de un statut. Deoarece este 

patron, respectiv persoană fizică autorizată după lege, trebuie să-şi 

întocmească un plan de dezvoltare. În condiţiile în care prevederile 

Contractului-cadru se schimbă , de la un an la altul, medicul de familie nu 

mai este în măsură să-şi întocmească un plan. Legea medicului de familie 

nu trebuie să fie încălcată  de Ministerul Sănătăţii, iar prevederile 

Contractului-cadru trebuie să ţină seama de prevederile legii. 

Încă din anul 1999, domnia sa lucrează ca medic de familie în 

judeţul Botoşani , judeţ care înregistrează un mare deficit în această 

specialitate. Un medic de familie cu 2000 de pacienţi pe listă nu-şi poate 

face bine meseria. Activitatea medicului de familie este subfinanţată. 

Astfel, o vaccinare se punctează cu 4 puncte, iar 10 vaccinări cu 2 puncte, 

în condiţiile în care vaccinarea reprezintă o manevră de risc. O naştere la 
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domiciliu se plăteşte 80.000 lei şi un examen de bilanţ medical cu 10.000 

lei. Problema vânzării cabinetelor medicale este una spinoasă şi trebuie să 

facă obiectul legii. Prin vânzarea cabinetelor medicale se curmă practica 

şantajului prin comodat. Prevenţia şi triajul nu au fost plătite niciodată.  

În Contractul-cadru se prevede că medicul de familie trebuie să 

soluţioneze 80 % din adresabilitate. Trebuie găsită o soluţie ca medicul de 

familie să fie motivat pentru a  răspunde la toate solicitările. 

Centrele de permanenţă nu şi-au dovedit eficienţa. De exemplu,  la 

Botoşani, serviciul de ambulanţă nu şi-a redus activitatea şi nici 

solicitările de la camerele de gardă ale spitalului nu au scăzut. Dacă 

medicii de familie ar beneficia de un bonus pentru serviciile medicale 

prestate sâmbăta şi duminica, centrele de permanenţă nu şi-ar mai 

justifica existenţa . 

Prin neelaborarea unui pachet de servicii medicale de bază se 

blochează activitatea caselor de asigurări de sănătate private. Sistemul 

privat este un sistem de referinţă bun, în special privind cheltuielile. 

În continuare solicită cuvântul dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . 

Reforma la nivelul cabinetelor medicale, arată domnia sa , se referă 

la preluarea unor activităţi ale spitalului. În practică procesul este de 

lungă durată. 

Profilaxia produce efectele după 5 – 10 ani. Având în vedere că 

rezultatele se văd peste ani, practic nu poate fi vorba de o alocare 

suplimentară de fonduri. 

O iniţiativă legislativă privind medicina primară trebuie să aibă în 

vedere stabilirea unei finanţări minime de 10 % din buget pentru sănătate, 

bani care să ajungă la medicii de familie. De asemenea, profilaxia trebuie  

să devină atributul exclusiv al medicului de familie. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

precizează că legea nu trebuie să permită arbitrariul.  Contractul-cadru 
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care se reînnoieşte , anual, duce la destabilizarea sistemului medical. Este 

necesar ca elementele de bază să rămână bine fixate. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu solicită cuvântul şi îşi exprimă 

dezacordul cu opiniile colegului său dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . Domnia 

sa nu este de acord cu propunerea ca medicina primară să primească mai 

mulţi bani. În opinia domniei sale , soluţia o deţine noua guvernare care 

trebuie să asigure autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . Numai aşa vor exista bani pentru sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

reaminteşte că, pentru prima dată, prin vocea domnului secretar de stat 

Nicolae Ivan, Ministerul Finanţelor Publice şi-a exprimat susţinerea 

pentru autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate să devină fond public privat, 

iar banii să fie colectaţi de către casele de asigurări de sănătate. De când 

s-a înfiinţat ANAF, „sacul comun” pentru şomaj, pensii şi asigurări de 

sănătate nu s-a mai putut cunoaşte valoarea reală a colectării.  Din surse 

neoficiale, la sfârşitul anului 2004 ar exista un excedent de aproape 

10.000 miliarde lei. 

Dacă nu se vor lua, de urgenţă, aceste măsuri situaţia va deveni cu 

adevărat „explozivă”. 

În continuare, dl.dep.dr.Boeriu Valeriu  arată că nu este normal ca 

medicii de familie să rezolve 80 % dintre cazuri , cu 5 % din bugetul 

pentru sănătate. Prevederile Contractului-cadru reprezintă o anomalie 

care se modifică an de an. Medicii de familie trebuie să fie plătiţi la 

număr de servicii/capita. 

Domnia sa susţine iniţiativa legislativă privind Statutul medicului 

de familie pentru ca medicii de familie să devină parte la negocierile cu 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pentru ca medicul de familie 

să nu mai fie penalizat sau ameninţat cu rezilierea contractului. 
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Domnia sa şi-a exprimat dorinţa să participe activ la elaborarea 

acestei iniţiative legislative. 

În continuare, solicită cuvântul dl.dep.Movilă Petre  care susţine, 

de asemenea,  iniţierea  propunerii legislative privind Statutul medicului 

de familie , lege care să cuprindă pe lângă atribuţiile medicilor de familie 

şi relaţiile acestora cu coordonatorii medicali. 

Totodată, domnia sa se pronunţă pentru o comunicare permanentă 

între Ministerul Sănătăţii şi Comisia pentru sănătate şi familie . 

Ministerul Sănătăţii trebuie să consulte şi să informeze permanent 

comisia cu privire la actele normative emise. Domnia sa propune ca, 

invitaţii la şedinţele comisiei, să aducă şi materiale scrise. Comisia pentru 

sănătate şi familie este atât un colector de probleme cât şi un emitent de 

soluţii. 

Dl.dep.Movilă Petre se pronunţă pentru autonomia reală a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru colectarea contribuţiilor 

pentru sănătate de către organele specializate ale Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu solicită cuvântul şi subliniază că, prin 

birocratizarea medicilor de familie, există riscul deprofesionalizării. În 

situaţia în care se merge, în continuare, pe sursa de finanţare reprezentată 

de  Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , respectiv de 3 – 

3,5 % din PIB, aderarea României la Uniunea Europeană devine o utopie. 

Domnia sa propune, ca sursă suplimentară de finanţare pentru sănătate, o 

parte din TVA-ul încasat de către unele instituţii. 

În judeţul Constanţa, din fondurile administraţiei locale au fost 

reparate 38 din cele 56 de locaţii care adăpostesc unităţi sanitare. 

Consiliul judeţean Constanţa a dispus chiar şi dotarea unor spitale. Baza 

legală a acestor investiţii nu este acoperitoare. 
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Domnia sa solicită Ministerului  Finanţelor Publice suplimentarea 

fondurilor pentru sănătate şi o cointeresare mai mare a autorităţilor locale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că, dacă Ministerul Sănătăţii s-ar fi consultat cu Comisia 

pentru sănătate şi familie la emiterea actelor normative, multe dintre 

anomaliile apărute ar fi fost înlăturate. Ideea unei iniţiative legislative 

privind finanţarea sănătăţii din fondurile locale ale primăriilor şi 

consiliilor judeţene este bună. Finanţarea majoritară trebuie să aparţină, în 

continuare,  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Dacă Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate ar fi fost autonomă, această situaţie nu 

ar fi existat. 

Domnia sa acordă cuvântul dl.dep.dr.Diaconescu Renică . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică îşi exprimă regretul că, reprezentanţii 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate lipsesc de la prezentele audieri. 

Domnia sa ridică problema asistenţei medicale private la domiciliu în 

judeţul Olt. O serie de firme încasează sume mari de bani de la Casa de 

asigurări de sănătate Olt, în loc ca aceste sume să fie dirijate spre spitale 

şi cabinete medicale. Ideea a fost preluată de la Societatea „Crucea alb-

galbenă”, societate care funcţionează din venituri proprii şi nu din alocaţii 

financiare bugetare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei mulţumeşte 

pentru intervenţie şi reaminteşte, celor prezenţi că , între ministrul 

sănătăţii şi Comisia pentru sănătate şi familie au existat, întotdeauna, 

relaţii de colaborare foarte bune. Comisia pentru sănătate şi familie face 

numai politica sănătăţii. Aşa s-a întâmplat şi în cazul proiectului de Lege 

privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei 

medicale. Ministerul Sănătăţii a solicitat sprijin pentru un angajament de 

plată peste plafon, cu plata în anul 2005 şi comisia a acordat votul său 

favorabil privind promovarea iniţiativei legislative. 
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Până acum nimeni nu a înţeles că sănătatea reprezintă o prioritate 

naţională, subliniază domnia sa . Atunci când nu se dau bani pentru 

sănătate se creează situaţii „explozive”, aşa cum este şi cea de faţă. 

Cea mai mare „ naţionalizare” care a avut loc vreodată în România 

este aceea din anul 2002 atunci când Guvernul a emis Ordonanţa de 

urgenţă  nr.150/2002 privind asigurările sociale de sănătate. Prin acele 

prevederi Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate în sumă 

de peste 2 miliarde dolari a fost practic „naţionalizat” de către Ministerul 

Finanţelor Publice . 

Acum, când pentru prima dată un reprezentant al Ministerului  

Finanţelor Publice , dl.secretar de stat Nicolae Ivan şi-a exprimat acordul 

pentru autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ca 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate să devină fond 

public privat astfel încât banii de la oameni să se întoarcă la oameni, 

există mari speranţe. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi propune ca reţeta 

medicală să fie purtătoare de valoare şi să nu mai îngrădească prescripţia  

astfel încât birocraţia să fie înlăturată. 

Dl.Mihai Belaşcu solicită în continuare cuvântul şi propune, în 

numele Camerei Federative a Medicilor din România , ca sistemul de 

asigurări sociale de sănătate să fie regionalizat prin menţinerea doar a 8 – 

10 case de asigurări de sănătate. Domnia sa mai propune restrângerea 

cheltuielilor administrative ale caselor de asigurări de sănătate. 

Doamna dr.Doina Mihăilă solicită cuvântul şi propune ca Legea 

privind statutul medicului de familie să prevadă, în mod expres, că nu 

poate fi modificată prin ordonanţe. De asemenea, domnia sa propune să 

se interzică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  să emită amenzi. În 

ceea ce priveşte plafonarea reţetelor la 1 – 3 milioane lei, domnia sa 
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propune ca suma să facă referire la preţul cu amănuntul nu la valoarea 

substanţei active. 

Având în vedere aspectele relevate în urma audierilor şi discuţiilor, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a concluzionat că se 

impun a fi luate următoarele măsuri: 

- Pentru eficientizarea activităţii este necesară promovarea 

Legii privind statutul medicului de familie. Pentru realizarea acestui 

obiectiv , Comisia pentru sănătate şi familie va iniţia o propunere 

legislativă  care să cuprindă prevederi privind atribuţiile şi obligaţiile 

acestora. Se impune ca  modul de  finanţare şi precizarea cotei 

procentuale din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru 

medicina de familie să fie incluse în lege , deoarece medicina de familie 

care este o investiţie pe termen lung nu trebuie supusă fluctuaţiilor 

procentuale din buget. Deoarece  rezultatele apar după câţiva ani, 

investiţiile financiare în acest sector sunt reduse . 

- Se impune analizarea noului sistem de compensare a 

medicamentelor întrucât reţetele medicale trebuie să cuprindă 

medicamentele necesare şi totodată , să fie purtătoare de valoare. 

Limitarea prescrierii unei singure reţete/listă/lună şi stabilirea plafonului 

de 7 milioane lei/lună prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.235/2005 

pentru aprobarea listei privind eliberarea medicamentelor compensate şi 

gratuite reprezintă o ingerinţă în actul medical şi în dreptul exclusiv al 

medicului, prevăzut  în Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiei de 

medic, de a prescrie medicamente fără restricţie în funcţie de evoluţia 

bolii. Sancţionarea medicului pentru nerespectarea plafonului şi a 

numărului de reţete eliberate stabilite în hotărârea de Guvern este ilegală 

deoarece îngrădeşte independenţa profesională şi pune în pericol dreptul 

de decizie a medicului care, potrivit Legii nr.74/1995 este singurul 

răspunzător pentru efectuarea şi consecinţele actului medical.  
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De asemenea  hotărârea de Guvern prejudiciază dreptul pacientului 

care, conform Constituţiei trebuie să beneficieze de un tratament calitativ 

şi cantitativ pentru refacerea stării sale de sănătate. În situaţia în care 

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu vor 

lua, de urgenţă, măsuri privind schimbarea sistemului de eliberare a 

reţetelor gratuite şi compensate, nemulţumirile populaţiei vor genera o 

situaţie cu adevărat explozivă. 

- Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , pe baza propunerilor concrete înaintate de direcţiile de sănătate 

publică, trebuie să ia măsuri urgente pentru mărirea punctului/capita 

acordat medicului de familie. De asemenea, se impune luarea unor măsuri 

pentru ca examenele de bilanţ, examenele periodice ale bolnavilor,  

vaccinurile, efectuate de medicul de familie să fie remunerate 

corespunzător pentru a încuraja activitatea de profilaxie. 

- Efectuarea la nivelul cabinetelor medicale a unor teste 

specifice bolilor, precum cele pentru obezitate, diabet, etc. sunt tot 

servicii medicale şi, ca urmare, şi acestea trebuie plătite de către Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate . 

- Este necesar ca Ministerul Sănătăţii să găsească soluţii 

financiare pentru cointeresarea medicilor de familie în efectuarea 

serviciilor profilactice şi pentru derularea unui program naţional privind 

medicina de familie şi  respectiv educaţia sanitară a populaţiei. 

- O altă măsură care se impune constă în asigurarea asistenţei 

medicale primare teritorializate care să se exercite în funcţie de numărul 

de pacienţi; în prezent, datorită numărului mare al pacienţilor de pe listă, 

medicul de familie nu poate îmbina activitatea din cabinet cu cea din 

teritoriu. 

- Soluţia de ieşire din criza de subfinanţare a sistemului de 

sănătate o reprezintă promovarea , în maximum 2-3 luni, unei noi legi 
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privind asigurările sociale de sănătate iniţiată de comisie care să fie 

actualizată şi care să stabilească procentul din PIB pentru sănătate. De 

asemenea legea trebuie să cuprindă prevederi prin care se asigură 

autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, lucru cu care 

este de acord, pentru prima dată, şi Ministerul Finanţelor Publice şi 

Ministerul Sănătăţii . Prin autonomia financiară se realizează un statut al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asemănător ţărilor civilizate, 

unde banii asiguraţilor se întorc, în integralitate, la contribuabili prin 

serviciile medicale acordate. 

- Pentru plata angajamentelor încheiate în 2004 şi neachitate 

soluţia o reprezintă suplimentarea  bugetului pentru sănătate pe anul 2005 

prin rectificarea bugetară, cât  şi recuperarea disponibilităţilor înregistrate 

la sfârşitul anului 2004 ( în valoare de 23.000 miliarde lei) ca şi 

obligativitatea persoanelor care beneficiază de asistenţă medicală, de a 

plăti contribuţia la asigurările de sănătate, precum şi anularea deciziei 

privind scutirea unor categorii sociale ( de exemplu pensionarii ) de plata 

contribuţiei. 

- Pentru încurajarea concurenţei şi acordarea unor servicii de 

calitate, Comisia pentru sănătate şi familie a apreciat că este necesar ca 

Ministerul Sănătăţii să urgenteze proiectul de lege privind vânzarea 

cabinetelor medicale către medici. 

- Totodată, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate au obligaţia să finalizeze în cel mai scurt timp pachetul de 

bază pentru acordarea serviciilor medicale care este plătit din bugetul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

- Având în vedere complexitatea efectelor în sistemul sanitar 

şi pentru a evita nemulţumirile apărute în rândul populaţiei prin intrarea 

în vigoare a Hotărârii de Guvern privind aprobarea pentru anul 2005 a 

listei de medicamente compensate şi gratuite, comisia a hotărât efectuarea 
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unor audieri în perioada 12 – 15.04.2005 pentru a se face o analiză 

profundă asupra finanţării sistemului de sănătate. La aceste audieri,  

conform art.24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , sunt obligaţi să 

participe miniştrii şi secretarii de stat ai Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului  Finanţelor Publice , preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi  preşedintele Colegiului Medicilor din România  . 

 De asemenea comisia a hotărât ca în perioada 19 – 24.04.2005 să 

se organizeze audieri privind disfuncţionalităţile apărute în asistenţa 

stomatologică şi pediatrică. 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a discutat o serie de probleme 

privind activitatea curentă a comisiei. 

 

La finalul lucrărilor, comisia a stabilit ordinea de zi pentru 

următoarea şedinţă de comisie: 

1. Audieri privind finanţarea sistemului sanitar din România. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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