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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 5, 6   şi 7.04.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 05.04.2005 între orele 14,00 – 18,30, în ziua de 06.04.2005 între orele 

9,00 – 15,30  şi în ziua de 07.04.2005 între orele 9,00 – 12,00 având 

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. 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată 

în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, persoane 

cu răspundere din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi reprezentanţi ai 
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medicilor de familie şi ai Direcţiei generale de sănătate publică şi 

inspecţie sanitară de stat. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri 

privind statutul medicinii de familie şi a măsurilor igienico-sanitare şi 

profilactice necesare pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei . 

În urma audierilor şi dezbaterilor care au urmat s-au desprins 

următoarele aspecte principale: 

- Alocarea unei cote de 5,11 % din bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate pentru medicina de familie este total insuficientă, în 

prezent, finanţarea acesteia fiind comparabilă cu anul 1994. Subfinanţarea 

este accentuată şi de emiterea unor acte normative, care au ca efecte 

creşterea cheltuielilor cabinetelor medicale ( de exemplu majorarea 

obligatorie a salariilor asistenţilor medicali fără a se suplimenta bugetul 

cabinetelor medicale). Subfinanţarea medicinii de familie produce efecte 

în sistemul sanitar: astfel, în asistenţa medicală pediatrică lipsa banilor a 

dus la neasigurarea tratamentelor în cazul bolilor care nu necesită 

internare; de asemenea imposibilitatea  efectuării a o serie de teste 

specifice ( de exemplu pentru diabet ) ca metode de diagnostic sau de 

evoluţie a bolii  a dus la   creşterea numărului internărilor. 

- Punctajul/serviciu medical acordat medicului de familie este 

foarte mic ( 4.450 lei/capita) în condiţiile în care indicatorii privind 

incidenţa şi prevalenţa bolilor sunt mai mari decât în ambulatoriul de 

specialitate. O serie de boli, precum urgenţele, naşterile la domiciliu, 

vaccinările, etc. sunt depunctate sau au acelaşi punctaj; examenele 

periodice, triajul bolnavilor sau prevenţia bolilor şi educaţia sanitară a 

populaţiei sunt neplătite. 

- Serviciile profilactice care ar trebui decontate de casele de 

asigurări conform contractului încheiat cu medicul de familie, practic, nu 
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sunt plătite şi, ca urmare, acestea nu se efectuează sau se efectuează 

incorect ( de exemplu respectarea calendarului vaccinărilor). În condiţiile 

în care indicele de mortalitate este în creştere medicii de familie nu sunt 

cointeresaţi financiar pentru a face profilaxia bolilor şi educaţia medicală 

a pacienţilor. 

- Un alt aspect se referă la elaborarea noii liste de 

medicamente compensate şi gratuite care nu constituie o soluţie viabilă 

pentru asigurarea continuă cu medicamente a populaţiei. În funcţie de 

afecţiunile sale, un bolnav are dreptul de a beneficia într-o lună de o 

singură reţetă de medicamente gratuite sau compensate/listă fără a se 

depăşi suma totală de 7 milioane lei – maximum 1 milion lei pentru lista 

A ( medicamente generice )  şi câte 3 milioane lei pentru lista B                 

( medicamente aflate sub patent ) şi lista C ( medicamente pentru boli 

specifice ). S-a apreciat că prin acest sistem creşte birocraţia, întrucât 

medicul de familie este obligat să facă numeroase calcule matematice 

pentru a prescrie cât mai multe din medicamentele necesare fără a depăşi 

plafonul stabilit, situaţie în care este sancţionat. Sancţionarea drastică a 

medicului de familie ( de la amendă până la rezilierea contractului) şi a 

medicului specialist ( de la amendă până la suspendare pe 6 luni a 

contractului )  încalcă independenţa profesională a  acestuia. Conform 

Legii nr.74/1995 privind exercitarea  profesiei de medic medicul are 

libertatea de a da medicaţia pe care o consideră necesară şi dreptul de a  

prescrie medicamente fără restricţie, în funcţie de gravitatea bolii. Acest 

drept a fost confirmat şi de sentinţa Curţii de Apel Bucureşti când s-a 

înregistrat o situaţie asemănătoare. De asemenea  s-a apreciat că limitarea 

la o singură prescripţie medicală lunară/listă aduce grave prejudicii 

drepturilor pe care le au bolnavii şi anume de a beneficia de un tratament 

corespunzător sau de modificarea acestuia în funcţie de evoluţia bolii.  
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 Unanim, medicii de familie prezenţi la audieri au arătat că reţeta 

pentru medicamente compensate şi gratuite nu trebuie să îngrădească 

prescripţia medicală, ci să fie purtătoare de valoare. 

- Pentru asigurarea eficientizării activităţii în sistemul sanitar 

s-a apreciat că trebuie să existe o continuitate a activităţii medicilor de 

familie cu cea a medicilor de specialitate din ambulatoriu şi medicilor din 

spitale. În prezent există o fractură între activitatea acestora, de exemplu , 

medicii de familie nu participă la derularea programelor naţionale de 

sănătate pentru anumite boli ( de exemplu programul pentru diabet, 

oncologie, etc.), iar colaborarea între aceste sectoare nu există. 

- Un alt aspect se referă la vânzarea cabinetelor medicale care, 

în opinia participanţilor la discuţii, este absolut necesară  întrucât ar 

stimula medicii de familie să facă investiţii şi ar încuraja concurenţa. 

- Alte aspecte abordate în cadrul audierilor şi discuţiilor au 

fost cele privind necesitatea finalizării pachetului de bază privind 

serviciile medicale şi elaborarea statutului medicilor de familie care ar 

crea o relaţie de parteneriat între medicii de familie şi casele de asigurări. 

De asemenea s-a propus atragerea unor noi surse de finanţare pentru 

medicinii de familie; astfel s-a considerat că ar fi necesar ca autorităţile 

locale să aloce o cotă parte din taxele încasate , iar Ministerul Sănătăţii  

să cofinanţeze din sume PHARE o serie de programe  elaborate de 

medicii de familie. 

- Referitor la asigurarea asistenţei medicale primare în 

teritoriu s-a propus ca acesta să se efectueze fie de asistenţi medicali 

autonomi care să fie plătiţi de medicii de familie pe listele cărora se 

găsesc pacienţii asistaţi medical, fie de asistenţi medicali angajaţi în 

fiecare cabinet medical, dar toţi sub supravegherea medicului de familie. 
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Având în vedere aspectele relevate în urma audierilor şi discuţiilor, 

Comisia pentru sănătate şi familie a stabilit 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.  

De asemenea  hotărârea de Guvern prejudiciază dreptul pacientului 

care, conform Constituţiei trebuie să beneficieze de un tratament calitativ 
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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 

privind asigurările sociale de sănătate iniţiată de comisie care să fie 

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

unor audieri în perioada 12 – 15.04.2005 pentru a se face o analiză 

profundă asupra finanţării sistemului de sănătate. La aceste audieri,  
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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. 

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) a absentat motivat  

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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