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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/295/25.06.2020 

Către:  Guvernul României,  
            Ministerul Sănătății - Domnului Ministru Nelu Tătaru 

 
De la: Nicolae Daniel Popescu 

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
 

ÎNTREBARE 
 

Obiectul întrebării: Stadiul soluționării cererilor de recunoaștere a titlurilor oficiale de medic 

specialist eliberate de alte state. Progresele privind modificarea HG 764/2017 privind 

recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic (inclusiv din Republica Moldova).  

 

Stimate domnule ministru,  
 

Vă înștiințez că în cadrul unei întâlniri din data de 9 februarie 2020, la sediul cabinetului 
parlamentar din Chișinău, peste 20 de medici moldoveni mi-au adus la cunoștință dificultățile pe care 
le întâmpină în procesul de recunoaștere de către Ministerul Sănătății a titlului profesional de medic 
specialist dobândit în Republica Moldova. 

 Am fost printre primii parlamentari români care au făcut demersuri pentru îmbunătățirea 
acestei proceduri. Din păcate, guvernul PSD-ALDE nu a dorit nici măcar să caute soluții. Cu toate 
acestea, am continuat demersurile și, în 2019, am revenit asupra subiectului, am avut noi discuții, 
propuneri și noi interpelări către Ministerul Sănătății. La sfârșitul sesiunii parlamentare din 2019, am 
primit asigurări din partea fostului ministru al sănătății, domnul Victor Costache, că situația medicilor 
aplicanți era în curs de rezolvare. 

Medicii moldoveni, care sunt și cetățeni români, au raportat atitudinea constantă lipsită de 

respect și solicitudine a unor funcționari din Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor. Procedura 

greoaie de soluţionare a dosarelor de autorizare a medicilor din Republica Moldova, cetățeni români în 

același timp, a fost semnalată de către medicii basarabeni de peste 2 ani în cadrul audiențelor, dar și 

a altor colegi parlamentari. Mulţi dintre medicii moldoveni care îşi doresc să se angajeze au deja 

oferte de angajare de la spitalele din România, dar, deși deţin şi cetăţenie română întâmpină greutăţi 

pe parcursul procesului de obţinere a dreptului de exercitare a practicii medicale pe teritoriul ţării 

noastre. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, cererea de recunoaştere a titlului de medic specialist ar 

trebui soluţionată în maximum 90 de zile de la data înregistrării dosarului complet la Ministerul 

Sănătăţii. În realitate, unii medici aplicanţi aşteaptă o soluţie de aproape 1 an. Este regretabil faptul că 

procedura de autorizare a medicilor specialişti din Moldova are un randament atât de scăzut, în 

andreea.dinu
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condiţiile în care nevoia de medici specialişti în spitalele româneşti este foarte mare, mai ales în cele 

afectate de epidemia de COVID-19. 

Ca atare, deși cu ocazia intervențiilor avute până acum am solicitat Guvernului, prin Ministerul 

Sănătăţii, să ia măsuri concrete de dinamizare şi eficientizare a acestei proceduri (de exemplu, prin 

simplificări birocratice), pentru a permite celor dornici să lucreze în România să facă acest lucru în cel 

mai scurt timp, cu respectarea criteriilor legale şi profesionale TOATE aceste solicitări au rămas fără 

efect. Ba mai rău, peste situația menționată a tărăgănării administrative s-a suprapus și situația 

generată acum de COVID 19 cu toate efectele secundare asupra sistemului medical efecte 

binecunoscute în prezent și sperăm monitorizate. 

În ceea ce priveşte numărul şi stadiul soluţionării cererilor de practică a medicilor străini, 

Colegiul Medicilor din România a avizat foarte puține dosare de recunoaștere. Aici este și problema. 

Sigur, procedura este una foarte complexă, însă nu justifică numărul extrem de scăzut de avize date 

de Colegiul Medicilor din România. Asupra acestui subiect vă înștiințez că am avut discuții cu domnul 

Victor Costache, prilej cu care s-a adus în discuție propunerile de modificare a HG 764/2017 privind 

recunoașterea de către Ministerul Sănătății a titlului de medic specialist din Republica Moldova. Toate 

aceste probleme au fost preluate de către ministerul pe care îl conduceți, iar așteptarea sinceră a fost 

aceea de a obține îmbunătățiri semnificative ale procesului de autorizare a acestora în România, prin 

modificări aduse  HG 764/2017. Menționez însă ca procesul s-a blocat după demisia fostului ministru, 

dl. Victor Costache, drept pentru care sunt nevoit sa reiau demersul menționat cu dumneavoastră.  

Vă solicit în mod respectuos să ne răspundeți punctual la următoarele întrebări: 

1) Aveți cunoștință de problemele indicate și propunerile de modificare a HG 764/2017 privind 

recunoașterea de către Ministerul Sănătății a titlului de medic specialist din Republica 

Moldova? Care este stadiul modificării actului normativ indicat?  

2) Care este stadiul soluționării cererilor de recunoaștere a titlurilor oficiale de medic specialist 

eliberate de STATELE TERȚE (altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele 

Unite ale Americii)? Vă rog să ne prezentați în format tabelar: situația pe ani, țări, numărul de 

cereri depuse, număr de dosare în curs de soluționare și dosare soluționate până la data 

prezentei. 

3) Care este numărul de cereri și dosare soluționate de echivalare a titlurilor oficiale de medic 

specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, de 

la aprobarea legislației până la data prezentei? Vă rog să îmi furnizați datele în format tabelar 

indicând: situația pe ani, țări, cereri depuse, dosare în curs de soluționare și dosare 

soluționate. 

4) Care este numărul de cereri depuse pentru recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi 

titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, 

eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic 

European sau de Confederaţia Elveţiană? Vă rog să îmi prezentați situația de la data intrării în 

vigoare a legislației (2007) și până la data prezentei, în format tabelar indicând: situația pe ani, 

țări, tipul de profesie, cereri depuse, dosare în curs de soluționare și dosare soluționate. 

Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor art.198 al 
Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  

 
 

Cu deosebită considerație,  

   Nicolae Daniel Popescu 

      Deputat                            

 




