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Doamnă Ministru Dr. Daniela Bartoş 

 

Vă înţelegem supărarea ! 

 

 În ultimul timp aţi fost criticată de producătorii de medicamente, 

importatorii de medicamente, furnizorii de materiale pentru spitale, medicii 

de familie, farmacişti şi Colegiul Farmaciştilor, pensionari, Colegiul 

Medicilor, asistenţii medicali din Iaşi din Sanitas, sindicatele afiliate 

Cartelului Alfa, patronatului din laboratoare şi mulţi alţii (presa abundă în 

critici). 

 Toată lumea are ceva cu dumneavoastră. Poate că nu toţi au dreptate 

să vă critice numai pe dvs. Poate angajaţii Ministerului dvs nu reuşesc să 

gestioneze cum trebuie strategia Ministerului, publicată în Programul de 

Guvernare (MO din 23.05.2001). 

Dar, Dumneavoastră aveţi ceva cu Camera Federativă a Medicilor din 

România. Sînteţi profund supărată că, vă citez: „nu pot primi critici 

nefondate de la o organizaţie nereprezentativă”. Doamnă Ministru, 

aserţiunea dvs are două componente: una legată de fundamentrul criticilor şi 

alta legată de reprezentativitate. Să le analizăm pe rînd. 

 

1. Criticile Camerei Federative a medicilor sînt fondate ! Camera 

Federativă a Medicilor din România, consecventă principiilor sale de 

acţiune, în care democraţia, dreptatea şi libertatea sunt pilonii principali, 

constată că Ordonanţa 150/2002, de modificare a LASS, conduce la un 

sistem centralist, netransparent şi antireformist în sistemul de sănătate. Acest 

fapt a fost constatat şi de CMR, CFR, Cartel Alfa, Alianţa Civică, Convenţia 

Medicilor Democraţi şi mulţi alţii. Constatarea s-a făcut încă în faza de 

Proiect a Ordonanţei, din Mai 2002.  

De la acest fapt trebuie să plecăm: lipsa de dialog şi acceptarea 

propunerilor societăţii civile. Încă de atunci, am constatat că modificarea în 
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acest fel a LASS va conduce la antireformă. Acest fapt se vede azi prin 

nenegociatele CoCa şi NCoCa. Ca şi prin ilegalităţile de elaborare şi 

publicare oficiale, ce încalcă propria Ordonanţă. 

Ordonaţa 150 exclude de la discuţiile şi negocierile legate de 

mecanismul muncii în sistemul de sănătate tocmai partenerii sociali 

(patronatele şi sindicatele). 

De la această constatare plecînd, într-o societate democratică, orice 

om, cetăţean, organizaţie sau grup de interese poate cere, ca parte a 

democraţiei, asumarea responsabilităţii celor care au condus ţară în criză. 

Căci, trebuie s-o recunoaşteţi, sîntem într-o criză a sistemului. 

CFMR consideră că este momentul asumării responsabilităţii pentru 

eşecul punerii în aplicare a propriului Program de Guvernare. 

 

2. Camera Federativă a Medicilor din România este un sindicat 

reprezentativ pe ramura sanitară. CFMR este înregistrat ca atare în 

justiţie încă din 1990. Este format cu precădere din medici. Este sindicatul 

medicilor şi apără interesele medicilor, conform Legii Sindicale 54/2003. 

Camera Federativă a Medicilor din România este afiliată la o mare 

confederaţie sindicală, Cartelul Alfa. 

 Doamnă Ministru, Dr. Daniela Bartoş, dvs nu consideraţi utile 

discuţiile şi negocierile cu CFMR (Sindicatul Medicilor) ? Dar, chiar dacă 

nu realizaţi, acest sindicat vă apără chiar interesele dvs de medic. Dacă aţi fi 

avut considerente minime de solidaritate colegială, ar fi trebuit să faceţi 

parte din CFMR, căci nu există nici o altă ordnaizaţie care să aibă dreptul 

sindical de a apăra interesele medicilor, aşa cum o poate face CFMR, afiliată 

unei mari confederaţii. (Sper că nu consideraţi că apartenenţa obligatorie la o 

organizaţie de drept public precum Colegiul Medicilor este în măsură să vă 

protejeze drepturile dvs economice şi sociale – căci Colegiul are alte 

atribute; şi nu credem că dvs puteţi face parte din sindicatele cadrelor medii, 

Sanitas !). 

 Legea de reprezentare la nivel de ramură este Legea 130 Republicată 

în 1996. Acolo sînt precizate exact criteriile prin care Camera Federativă a 

Medicilor din România este un sindicat reprezentativ la nivelul ramurii 

sănătate cu drept de participare la semnarea Contractului Colectiv de Muncă 

cu Ministerul Sănătăţii şi de participare în Comisia Consultativă de Dialog 

Social de la nivelul MS. 

 

 

Preşedinte CFMR     Prim Vicepreşedinte CFMR 
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