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44/10.10.2015 
 

Către: 

Preşedintele României 

în atenţia dnei dr. Diana Loreta Păun 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte. 

Stimată Doamnă Doctor 
 
 

Avînd în vedere că situaţia din sistemul sanitar rămîne neschimbată (în rău), existînd 

probleme mari de funcţionalitate dar şi de asigurare a unui act medical de calitate, solicitam o 

întrevedere cu Înaltul reprezentant al Preşedinţiei României pe probleme sistemului de 

îngrijiri de sănătate, dna dr. Diana Păun, căruia ne adresăm cu următoarele propuneri, pentru 

a le remite Preşedintelui şi rezolvării Administraţiei Prezidenţiale: 
 

    1. Solicitam cît de urgent o mediere a instituţiei Preşedintelui Romaniei între partidele 

parlamentare, cu scopul de a asigura o continuitate a programului de creşteri salariale în 

sistemul sanitar (promis de actualul guvern), indiferent de partidul care va veni la guvernare 

în urma alegerilor care se apropie (un gen de "pact pe sănătate"). 
 

    2. Solicitam o mediere a instituţiei Preşedintelui Romaniei între reprezentanţi ai celor 3 

puteri independente ale statului - legislativă, executivă şi judecătorească, în vederea stabilirii 

unei strategii coerente pentru viitor, referitor la statutul medicului şi la raporturile juridice şi 

financiare existente în sistem. Remarcăm poziţii recente ale Puterii judecătoreşti care afirmă 

statutul de funcţionar public al medicilor, insistînd pe declararea drept “ilicite” a tuturor 

veniturilor “pe sub masă”, precum şi pe responsabilitatea penală a angajaţilor în cauză, pe 

cînd executivul şi legislativul studiază şi elaborează modalităţi “legale” de a justifica aceste 

venituri, prin acte normative ce ar diminua gravitatea celor două decizii ale ICCJ (26/2014 şi 

19/2015). 

CCAAMMEERRAA  FFEEDDEERRAATTIIVVĂĂ  AA  SSIINNDDIICCAATTEELLOORR  

MMEEDDIICCIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  
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SSIINNDDIICCAATTUULL  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  AALL  MMEEDDIICCIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA 



 

Scoatem în evidenţă că ambele probleme sînt de competenta Preşedinţiei Romaniei, 

neexistînd o altă modalitate de a media între Stat, Puterile lui şi cetăţeni, pentru soluţionarea 

acestor chestiuni la alte nivele de ierarhice sau de organizare constituţională. 
 

În vederea punerii în aplicare şi armonizare a discuţiilor vă solicităm o întîlnire de 

aproximativ 1 oră, în perioda următoare, la dispoziţia programului dvs, sugerîndu-vă Vineri 

23 Octombrie, după amiaza, între 14-16 a.c. 
 
 
 

    Cu respect şi deosebită consideraţie,  
 
 
 

    Preşedinte CFSMR,   Prim-Vicepreşedinte, 
 
 
 

   Dr. Eşanu Victor    Dr. biol. Elena Lixandru 
 


