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I. INTRODUCERE  
 

Premize politice şi legislative 

 

 Dacă vă mai aduceţi aminte, dr. Dragoş Nicolescu îşi începea Darea de Seamă din 

urmă cu 4 ani prin a afirma că: “Spre deosebire de Congresul al III-lea, care s-a desfăşurat în 

Noembrie 1994, cu PDSR la putere şi Iulian Mincu, Ministrul Sănătăţii, prezentul are loc în 

cu totul alte condiţii politice şi sociale.” 

Acum, dacă ar fi să acceptăm acelaşi tipic, aş putea afirma că: “Spre deosebire de 

Congresul al IV-lea, care s-a desfăşurat în Martie 1998, cu CDR la putere şi prof. Bruckner, 

Ministrul Sănătăţii, prezentul (i.e., al V-lea) are loc în cu totul alte condiţii politice şi 

sociale.” 

Atunci afirmam că, prin victoria forţelor democrate din alegerile din Noembrie 1996 

(la care CFMR a avut o contribuţie însemnată) s-a uşurat comunicarea cu factorii importanţi 

de decizie din Ministerul Sănătăţii, cu Preşedinţia şi cu Guvernul, inclusiv cu Primul Ministru 

Victor Ciorbea. 

Afirmaţia a fost valabilă numai pînă la două zile de la terminarea Congresului. Căci, 

imediat după numirea lui Radu Vasile, ca Prim Ministru, şi a miniştrilor UDMR Francisc 

Baranyi şi, apoi, Hajdu Gabor, lucrurile au intrat în “normalul” anterior lui 1996.  

Aceasta a însemnat că toate propunerile noastre privind cadrul normelor şi al 

legislaţiei au fost respinse sau mult denaturate. 

Cu toate acestea, este de remarcat bogata activitate a executivului pentru crearea unui 

alt cadru pentru desfăşurarea activităţii de îngrijiri medicale în România. Dar, şi pentru că nu 

a ţinut cont de sugestiile noastre, acest nou cadru a generat un adevărat haos în sistemul de 

sănătate. Iar rezultatele s-au văzut după alegerile din Noembrie 2000, cînd am observat şi 

eliminarea PNTCD din Parlamentul României, scăderea ponderii PNL, a PD şi izolarea 

UDMR:  

 ambiguitatea actelor normative; 

 promovarea conflictelor de interese în sistem şi a concurenţei neloaiale 

 centralizarea proceselor reformatoare.  
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Atitudinea Preşedinţiei 

 

Indiferenţă şi lipsă de colaborare din 1998 pînă spre finalul legislaturii 

 

În timp ce în Februarie 1997, preşedintele Emil Constantinescu (cel care a afirmat în 

campania sa electorală din 1996 meritele deosebite ale CFMR) a chemat CFMR la consultări 

privind bugetul sănătăţii, pînă în toamna lui 1998 atitudinea acestuia s-a schimbat radical. În 

Decembrrie 1998, preşedintele Constantinescu a refuzat să-l primească pe preşedintele 

CFMR, în două rînduri. La cea din urmă, nu a ţinut cont nici de sugestia CFMR de a nu 

nominaliza la conducerea CNAS un profesor universitar. Faptul că CFMR a avut dreptate, s-a 

concretizat în demisia pe care primul preşedinte CNAS, prof. Dr. Constantin Dumitrache, şi-a 

prezentat-o din poziţia în care a ajuns prin nominalizarea preşedintelului Constantinescu. 

 

Sprijin platonic sau ineficace în Septembrie-Noembrie 2000 

 

De-abia spre finalul mandatului, preşedinţia a considerat că este adecvat să recîştige 

sprijinul CFMR; acest fapt s-a datorat acţiunilor pozitive ale dr. Constantin Brîncuşi, devenit 

referent al consilierului preşedintelului pentru probleme de sănătate şi sociale.  

Răspunsul Preşedinţei din Octombrie 2000 la protestul CFMR, legat de situaţia 

rezidenţiatului 2000, a greşitei interpretări a Legii funcţionarului public pentru medicii din 

Inspectoratele de Stat, referitor la blocarea acordării “comodatelor” pentru specialiştii din 

Judeţul Cluj, precum şi abuzurile de nerambursare a serviciilor de către casele de asigurări şi 

nerespectarea de către CNAS şi CMR a deciziei CSJ privind prescrierea medicamentelor a 

fost pozitiv receptat de conducerea CFMR. A fost însă prea tîrziu. 

 

Punerea în apicare a Legii 145/1997 şi a Ordonanţei 124/1998 

 

 În 1999, în Octombrie a început punerea în aplicare a “Legii cabinetului”, fapt care a 

condus la formarea bruscă a unei noi categorii de furnizori de servicii de sănătate: medicii cu 

practică independentă. 

 Această categorie de profesionişti, circa 2/3 din medicii din SIS au impus şi vor mai 

impune modificări importante în spectrul relaţiilor medic-medic, medic-pacient şi medic-

organ administrativ. În acest nou context, rolul MSF, al CMR şi al organizaţiilor voluntare ale 

profesioniştilor s-a schimbat şi se va schimba pe măsură ce noi acte normative vor fi generate 

pentru a continua procesul de reformare al SIS. 

Cu toate acestea, deşi 2/3 din medicii ţării nu mai sînt salariaţi “la stat” ci “sub 

contract” cu casele de asigurări, sistemul actelor normative actuale nu permite exprimarea 

real liberă şi liberală a profesiei. 

 Principalele obstacole rezidă în modificarea sensului iniţial al LASS şi în neclaritatea 

sau ambiguitatea poziţiei MSF cu privire la cabinetele medicale. 

 

Noua echipă PDSR 

 

O nouă perioadă în activitatea noastră s-a declanşat odată cu revenirea la putere în 

Ministerul Sănătăţii a echipei PDSR condusă de dr. Daniela Bartoş. 

Relaţia cu MSF părea a deveni mai instituţionalizată ca pînă acum. 

În  perioada Ianuarie 2001-Februarie 2001, relaţia cu MS a fost relativ redusă. Această 

perioadă a fost cea în care MSF şi-a organizat structurile. După aceasta, a urmat o perioadă de 

bună conlucrare. Ea s-a desfăşurat pe trei planuri: 
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 Participarea la Consiliul Ministerial; invitaţia era adresată la 2 săptămîni şi a menţinut 

legatura instituţionalizată cu Ministrul Sănătăţii şi dr. Daniela Bartoş la un nivel crescut; 

 Participarea la întîlnirile Comisiei Consultative de Dialog Social, coordonate/prezidate 

de Secretarul de Stat, dna. Luminiţa Gheorghiu; 

 Contancte permanente cu diferitele direcţii din cadrul MSF. 

Dacă în prima parte a lui 2001, conducătorii MSF au avut atitudini binevoitoare faţă 

de CFMR, ulterior, mai ales după emiterea HGR 314/2001, privind organizarea comisiilor de 

dialog social, comportamentul guvernanţilor faţă de CFMR s-a schimbat. 

Relaţiile cu Secretara de Stat Luminiţa Gheorghiu, repartizată în relaţia cu sindicatele, 

s-au diminuat şi pentru motivul că domnia sa “a înţeles că ştie” să promoveze actele 

normative necesare reformei. Din păcate, lucrurile au stat exact invers: ordonanţa cu privire la 

modificarea legii spitalelor, legea cu privire la modificarea ordonanţei cabinetelor medicale, 

realizate în “laboratoarele” expertei parlamentare au generat ambiguităţi crase în sistem. 

În anul 2001 am constatat faptul că responsabilii cu promovarea de acte normative din 

MS au realizat un adevărat baraj de centralizare şi de sporire a ambiguităţilor din sistem (voi 

reveni pe parcursul prezentării). 

 

Premize sociale – veniturile medicilor 

 

Congresul al V-lea are loc într-un moment în care se poate afirma că există, prin 

prisma cîştigurilor, patru categorii de medici: 

 medici salariaţi (în spitale) cu posibilităţi de a-şi “rotinji” veniturile prin under table 

payments; 

 medici salariaţi fără posibilitatea de mai sus, în special stagiari, rezidenţi (în general medici 

tineri sau/şi din zone defavorizate); 

 medici cu practică liberă, cu venituri rezonabile sau chiar mari 

 medici cu practică liberă, cu venituri mici. 

CFMR a fost de la început de partea celor mai slabi şi mai neajutoriaţi. 

Dar, marea diversitate de venituri reale din sistemul de îngrijiri de sănătate a făcut 

ca acţiunile CFMR să fie estompate şi chiar considerate, în unele situaţii, ca inoportune !! 

În acest context, chiar diferenţa dintre contractele colective de muncă şi contractul 

cadru nu mai există. 

 

Schimbarea modului de practică 

 

Punerea în aplicare a principiilor despărţirii dintre finanţator şi cel care oferă serviciul 

medical (split provider/purchesor) a condus la apariţia medicilor cu practică independentă, 

adică liberă.  

Fenomenul are implicaţii legislative (necesitatea modificării Legii exercitării profesiei 

de medic) sau/şi de mentalitate. Apariţia de “liberi întrepinzători” în sistemul de sănătate, 

încă foarte centralizat, creiază balansuri neadecvate pentru existenţa unei activităţi normale. 

 

II.  PRINCIPALELE PROBLEME CARE AU FĂCUT OBIECTUL 

ACTIVITĂŢII CFMR 

 

1. Urmărirea punerii în aplicare a strategiilor şi tacticii elaborate de către 

Congresul al IV-lea în Martie 1998 
 

 Scurt istoric 
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 Din strategiile propuse în 1994 la al III-lea Congres, în 1998, la al IV-lea Congres, au 

fost raportate a (nu) se fi realizat nouă deziderate: 

 realizarea programului pentru sănătate al CDR; în 1998 am arătat că reforma în 

sistemul de sănătate nu se va realiza dacă venitul medicilor nu va creşte de 3-10 ori şi nu va fi 

de 3-10 ori salariul mediu pe economie; 

 contribuţia membrilor CFMR la victoria în alegeri a CDR; 

 reuşita semnării contractului colectiv de muncă în cursul ministeriatului Dăgulescu, 

dar nereuşita aplicării prevederilor acestora (o mai veche meteahnă a executivului); 

 impunerea aplicării legii exercitării profesiei de medic prin organizarea CMR; 

 organizarea alegerilor pentru CMR şi accedarea în structurile de conducere ale CMR; 

 creşterea veniturilor medicilor, dar dezideratul a fost repede “absorbit” de infalţia 

guvernării CDR; în plus, nu s-a reuşit impunerea unui nou mod de salarizare al medicilor; 

 creşterea accesului (limitat) la informaţii şi documente, mai ales pentru perioada 

1997-1998; 

 amendamentele CFMR la LASS nu au fost luate în consideraţie de nici o administraţie 

pe perioda 1994-1998; 

 colaborarea CFMR cu Confederaţia Sindicatelor Independente din România şi 

Convenţia Medicilor Democraţi a fost acceptabilă. 

 

  Strategiile propuse în 1998 

 

  În 1998, Congresul al IV-lea a adoptat 3 linii strategice, pentru planul organizatroric, 

profesional şi legislativ. Analiza strategiilor propuse atunci face obictul actualului Congres. 

  În plan organizatoric, au fost propuse 3 strategii: de tip independentist, de tip 

integralist şi de tip interdependentist. Aceste strategii au fost centrate, de fapt, pe faptul că, a 

devenit evident, că CMR a preluat mare parte din obiectulvele sindicale şi profesionale ale 

CFMR. 

  Congresul a adoptat cu majoritate strînsă de voturi strategia interdependentistă: 

“Colaborare cu CMR pentru realizarea scopului final – o mai  bună retribuire a valorii în 

plan social prin: sprijinul membrilor CFMR aleşi în structurile CMR, prin semnarea unor 

protocoale cu CMR pentru lămurirea ambiguităţilor legate de locul în societatea civilă a 

CFMR faţă de CMR şi prin spijinirea cu forţe umane şi logistice a elaborării cît mai rapide 

şi adecvate a Contractului Cadru, ce va conduce la descentralizare şi negocieri directe cu 

Consiliile de Administraţie ale Spitalelor şi Caselor de Asigurări”. 

  În plan profesional s-a cerut continuarea strategiei din 1994 privind impunerea 

semnării Contractului Colectiv de Muncă şi recunoaşterea, într-un cadru instituţionalizat, a 

dreptului organizaţiei  noastre de a participa ca avizor al actelor normative cu impact asupra 

refomării sistemului sanitar. S-a cerut conferirea independenţei adminsitrative spitalelor 

perntru a putea negocia direct cu CFMR salarizarea medicilor. 

  În plan legislativ s-a cerut continuarea acţiunilor pentru creşterea alocării de fonduri 

pentru sănătate la cel puţin 5% din PIB şi modificarea Legii 74/1995 (vezi şi actualele cereri 

şi anexe). 

  Congresul al V-lea va judeca modul în care conducerea CFMR a reşit să urmeze calea 

trasată de Congresul al IV-lea. 

 

 Politica de alianţe 
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 1. Acest obiectiv, propus de strategia interdependentistă, pentru a putea pune în 

valoare dorinţele membrilor de creştere a veniturilor şi a reuşi impunerea unor actelor 

normative de tip democratic şi descentralizatoare, a fost atins parţial: 

 Nu s-a reuşit colaborarea oficială cu CMR, cu SNMG sau cu alte organizaţii ale 

medicilor; 

 Preşedintele CFMR, Primvicepreşedintele şi vicepreşedintele au participat 

frecvent la întîlniri ale Filialei Bucureşti şi Ilfov ale SNMG în speranţa realizării unor acţiuni 

comune, în special faţă de atitudinea caselor de asigurări; 

 CMR, printr-o scrisoare trimisă către CFMR de Secretarul General, dr. I.Berciu, 

arăta, în 1998, că nu sînt necesare relaţii instituţionalizate între CMR şi CFMR, şi că, datorită 

poziţiei sale, CMR nu va avea relaţii cu CFMR; 

 Colaborarea cu Federaţia Sanitas a fost constantă, mai ales în preajma semnării 

Contractelor de Muncă sau în Comisia Consultativă de Dialog Social;  

 Colaborarea a (re)debutat imediat după schimbarea de la Congresul IV, prin 

semnarea unui protocol în 22.05.1998; 

 CFMR, în colaborare cu Fed. Sanitas, au organizat, la 21.09.1998 o “Masă 

rotundă” axată pe problemele de reformă din SIS; participarea a fost extrem de importantă: 

parlamentari PNTCD, PD, PNL, membri ai conducerii ASR, AMR, CMB, CMR; 

 CFMR a susţinut Fed. Sanitas cu ocazia pichetării Guvernului, în Noembrie 

1998; 

 În Februarie 1999, CFMR s-a raliat acţiunilor Sanitas de declanşare a unei greve 

generale în SIS; eforturile noastre nu au fost pe deplin justificate de cele ce s-au rezolvat în 

aprilie 1999;  

 CFMR, împreună cu Fed. Sanitas, au creiat, în ianuarie 2000, un proiect de 

document pentru modificarea CoCa (vezi mai departe); 

 Preşedintele CFMR a fost inviat şi a participat la Congresul al V-lea al Fed. 

Sanitas, în ianuairie 2000; la acest Congres, Dr. Pereţianu a susţinut posibilitatea ca asistenţi 

medicali să practice o profesie liberală (ca medicii); 

 Relaţiile la nivel central au fost diferite de cel locale, unde numeroase 

neînţelegri au fost înregistrate (ex. Tm, Cj, Bz); 

 Colaborarea cu Sanitas s-a stins după alegerile din 2000, cînd s-a dovedit că 

Sanitas sprijină executivul PDSR în duana intereselor reformării SIS. 

 Colaborarea în cadrul CSDR a fost extrem de redusă, mai ales după Decembrie 1998; 

 La nominalizarea membrilor CFMR în consiliile de administraţie ale nou-

createlor Case de asigurări, CSDR a favorizat alte federaţii, mai ales Hipocrat; 

 În acelaşi moment, CSDR a susţinut apariţia unui sindicat de medici de 

medicină generală (preşedinte dr. Valeriu Bistriceanu, din Buzău), dovedit “fantomă” şi legat 

numai de nominalizarea dr. Bistriceanu ca mebru în C.Adm. CASJ Buzău; 

 Dr. Dan Pereţianu a fost nominalizat membru al C.Adm la Bucureşti, dar după 

ce a fost ales în postul de preşedinte al CASMB, CSDR l-a schimbat nemotivat, în favoarea 

preşedintelui executiv al CSDR; (fără a fi făcute publice, schimbarea dr. D.P. s-a datorat 

atitudinii sale la întîlnirea preşedinţilor de case judeţene de la Eforie – 12-14.03.1999, unde s-

au pus bazele unei descentralizări reale în sistemul asigurărilor); 

 Cu toate acestea, în 2001, Consiliul Naţional a iniţiat discuţii în cadrul CSDR 

pentru realizarea unei uniuni sindicale între CFMR şi Federaţia Hipocrat ca posibilitate de 

creştere a forţei organizaţiei noastre în perspectiva semnării unui nou CCM dar şi a acţiunilor 

de viitor. Despre nerealizarea acestei propuneri, pe larg mai tîrziu; 

 Afilierea recentă (22.02.2002) la Cartel Alfa este, poate, cea mai importantă acţiune 

pe linie de alianţe pe care CFMR a iniţiat-o în ultimii 5 ani;  



  66  

 Congresul va trebui să precizeze dacă strategia propusă de Consiliul Naţional 

şi de Senat, de conlucrare mai strînsă cu Cartel Alfa este de urmat; 

 Colaborări instituţionalizate am avut cu Colegiul Medicilor din Bucureşti, între 1998-

1999, atunci cînd Dr. Dragoş Nicolescu şi Dr. D. Pereţianu erau în conducerea CMB; 

 Colegiul Medicilor din Dolj, condus de Dr. Doru Dobrescu, a fost un important 

susţinător al intereselor CFMR în teritoriu. 

 

Maniera de acţiune  

 
 În Martie 1998, la Congresul al IV-lea, Dr. Dragoş Nicolescu afirma că în perioada 

1994-1996, maniera de acţiune a CFMR a fost de critică acerbă la adresa MS printr-o 

“opoziţie extrem de zgomotoasă”. După care, afirma Dr. Nicolescu “după constituirea 

Guvernului Ciorbea ne-am intensificat acţiunile de susţinere, prin oferirea de idei şi programe 

noilor demnitari”. 

 Cu toate acestea, nu multe din bunele noastre idei au fost recepţionate de 

ministeriatele Drăgulescu, Bruckner, Baranyi şi Hajdu. În plus, apariţia pe scena SIS a noilor 

case de asigurări, cu oameni neprofesionalizaţi în domeniul managementului SIS, au 

contribuit mult la pervertirea legilor existente. 

 Din păcate, forţa de combatere a acestor neajunsuri a fost destul de scăzută. Modul 

nostru de acţiune nu a putut redeveni “zgomotos” şi astfel au apărut discrepanţe între dorinţe, 

mecanisme de acţiune şi realităţi. 

 Cu toate acestea,  maniera de acţiune de efectuare de propuneri în plan legislativ către 

MS şi CNAS a condus la o mai bună profesionalizare a condurerii CFMR în domeniul 

juridic-legislativ. Ca urmare, în Mai 1998, Dr. Dan Pereţianu a fost numit de către Banca 

Mondială în poziţia de expert al acesteia pentru probelemele de legislaţie a sistemului de 

îngrijiri de sănătate şi de reformă în SIS. 

Şi de pe această poziţie am arătat multiplele neajunsuri ale LASS, Legii Colegiului, 

Legii cabinetului, Legii spitalelor şi a altor legi şi acte normative. Căci, CFMR a considerat şi 

consideră că viaţa practică este mai rea sau mai bună după cum mai rele sau mai bune sînt 

legile care o şi ne guvernează ! 

Activitatea mai slabă din aceşti ani se datoreşte în principal Legii 74. Cea care a creiat 

ambiguităţi de evoluţie pentru Colegiul Medicilor. Ambiguitatea sa de exprimare creiză mari 

probleme existenţei CFMR (vezi mai departe). 

 Cu toate aceste vicisitudini, în ultima jumătate de an, poziţia CFMR a început să fie 

mai puternic mediatizată; ea a devenit extrem de contestatoare faţă de actele normative 

centralizatoare ale actualei administraţii MSF/CNAS. 

 

2. Acţiuni operaţionale în cadrul organizaţiei 
 

 1. Pentru atingerea obiectivelor propuse de Congresul al IV-lea, s-a convenit 

continuarea atitudinilor flexibile şi contructive propuse în Decembrie 1996, atît faţă de MS, 

cît şi faţă de CNAS şi alte organisme ale puterii de stat. Principalul element al acestei 

atutudini a fost colaborarea pentru elaborarea unor acte legislative şi normative corecte pentru 

SIS. 

Atitudinea MS a fost diferită, în funcţie de etapele politice traversate în aceşti 4 ani. 

Personalităţile, atît de diferite ca apartenenţă civică, ale miniştrilor, secretarilor de stat şi 

directorilor din MS sau ale preşedinţilor CNAS, au condus la atitudini diametral opuse faţă de 

CFMR. 

 2. Flexibilitatea atitudinii noastre a condus, însă, după 1998, la cooperare mai bună în 

cadrul MS cu nivelele secretarilor de stat şi ale directorilor din minister. În cadrul CNAS, 
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colaborarea s-a efectuat realmente numai după înlăturarea dr. A. Ciocîlteu de la preşedinţia 

CNAS. 

 3. CFMR a acţionat permanent pentru atragerea atenţiei asupra subfinanţării cronice a 

sistemului de sănătate şi a cerut continuu creşterea alorcării de bani pentru acest sector. Acest 

deziderat a fost permenent comunicat în mass media, ori de cîte ori a fost ocazia. 

 4. Cu toate aceste aspecte pozitive, participarea membrilor la viaţa organizaţiei a 

scăzut considerabil. Din acest motiv, în primăvara lui 2000, Consiliul Naţional a aprobat 

colaborarea cu firma “Focus” pentru realizarea unui proiect de reorganizare a CFMR. Dr. 

Rareş Lupu a redactat un material de 10 pagini de reorganizarea CFMR. Proiectul nu a fost 

dus mai departe şi colaborarea cu dr. Lupu a eşuat. 

 5. Singura acţiune notabilă a fost modificarea Statutului (vezi detalii mai departe). 

 

3. Etape distincte în viaţa organizaţiei 
 

 Elementul pe care s-a centrat activitatea organizaţiei a fost determinat de proasta 

interpretare a legii şi a întregii opinii publice, prin care Colegiul Medicilor din România a 

devenit sindicatul medicilor din România (vezi şi articolele lui Val Vîlcu din Adevărul). 

De altfel, Congresul al IV-lea a identificat exact proasta construcţie a Legii 74/1995, 

considerînd-o neconstituţională. 

Al doilea element central în viaţa organizaţiei a fost atitudinea constantă a CFMR faţă 

de cerinţa ca MS să respecte prevederitle Legii 51/1991, privind sindicatele, în ceea ce 

priveşte politica de transparenţă şi colaborare cu CFMR 

 

1. Aprilie 1998-Decembrie 1998: perioada strict ministerială 

 

Din cauză că a trecut prin trei miniştri ai sănătăţii, perioada poate fi considerată ca 

extrem de instabilă. Rezultatul final al acestei situaţii este scăderea puterii ministerului în 

cadrul guvernului. Acest fapt a permis inadecvata apariţie a 4 ordonanţe de guvern ce s-au 

dovedit a fi în dauna sistemului de sănătate din România:  incompleta şi inaplicabila 

ordonanţă cu privire la cabinetele medicale 124, subminarea principiilor LASS prin apariţia 

caselor de asigurări ale armatei (etc) şi transporturilor, O56/1998, respectiv OU41/1998 şi 

desfinţarea sitemului descentralizat al caselor de asigurări prin introducerea ordonatorilor 

principali şi secundari de credite prin ordonanţa de Urgenţă 30/1998. 

Responsabilii pentru aceste acte sînt: primul ministru Radu Vasile, Miniştri Hajdu 

Gabor (care nu a înţeles nimic din ceea ce înseamnă sistemul de îngrijiri de sănătate), Victor 

Babiuc şi Traian Băsescu, secretarii de stat din MS dr. Alexandru Ciocîlteu şi dr. Petru 

Armean. 

A fost perioada de negocieri în cadrul CSDR pentru nominalizarea membrilor CFMR 

în consiliile de Administraţie nou create pentru casele de asigurări (la nivel naţional şi 

judeţean).  

 

2. Ianuarie 1999-Septembrie 2000: perioada contradicţiilor cu CNAS 

 

Această perioadă a adus un element nou în viaţa CFMR şi a întregului sistem 

sanitar din România: apariţia Caselor de Asigurări de Sănătate. Din acest motiv, activitatea 

conducerii CFMR a fost orientată spre doi poli de interes: MS şi CNAS. 

 Colaborarile cu CNAS au fost extrem de limitate. De fapt Consiliul de Administraţie 

al CNAS, în colaborare cu conducerea centrală a CMR, a interzis în fond CFMR orice 

colaborare. Legăturile au fost şi mai proaste din August 1999 cînd la conducerea CNAS a fost 

numit dr. A.Ciocîlteu. A fost perioada cu cele mai multe procese faţă de CoCa. În acest sens, 
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CFMR a adresat o scrisoare primului ministru Mugur Isărescu şi preşedintelui PNŢCD Ion 

Diaconescu, pentru schimbarea din funcţia de preşedinte a dr. A. Ciocîlteu. 

În această perioadă, conducerea CFMR a colaborat bine cu departamentul de reformă 

din cadrul MS, director dr. Şerban Bubenek, consilier juridic Alexandru Crăciunescu. Această 

perioadă a fost cea care a pus bazele reale de aplicare a Ordonanţei 124, privind cabinetele 

medicale, prin elaborarea ordonanţei 116/1999 şi a OMS 509/1999, privind contractele de 

comodat. 

Aportul nostru a fost public afirmat într-o conferinţă de presă a MS, pe tema 

contractelor de comodat pentru cabinetele medicale ale medicilor cu practică independentă. 

Însă, prin punerea în aplicare a ordonanţei 124 şi 116, structura practicii medicale s-a 

schimbat radical, astfel că aportul financiar all medicilor din ambulator la viaţa CFMR s-a 

diminuat drastic. 

 

3. Septembrie 2000-Decembrie 2000: perioada colaborării cu CNAS 

 

Odată cu schimbarea Preşedintelui CNAS, relaţia cu dr. Virgil Păunescu a condus la 

creşterea cantităţii de informaţii despre activităţile CNAS. Conducerea de atunci a CNAS a 

fost receptivă la propunerile CFMR în ceea ce priveşte proiectul de modificare a LASS prin 

ordonanţă de urgenţă. La acel moment, s-a reuşit acceptarea în guvern a unui text care 

permitea diminuarea prerogativelor încă absurd de mari ale CMR, mai ales în ceea ce priveşte 

Contractul Cadru. 

Schimbarea dr. Virgil Păunescu cu dr. Şerban Bubenek la conducerea CNAS a 

condus, pe de o parte, la revenirea CMR ca principal elaborator al CoCa (şi la presiunile 

politice ale PNL asupra primului Ministru Mugur Isărescu), şi, pe de altă parte, la numirea dr. 

Pereţianu în calitate de consilier al Preşedintelui CNAS. Din acea poziţie s-au reuşit unele 

îmbunătăţiri ale Normelor metodologice ale CoCa. 

 

4. Ianuarie 2001-Mai 2001: perioada precoce a noii guvernări 

 

Primele luni ale guvernării PDSR s-au remarcat printr-un imobilism accentuat. Lipsa 

interlocutorilor, generată de amplele schimbări de personal din MS, au făcut imposibile 

contacte din care să se observe o finalitate prin care nivelul material al membrilor CFMR să 

fie mai bun. 

Apoi, mecanismele relaţiilor între parteneri s-au activat. S-au pus bazele unei 

colaborări instituţionalizate între conducerea CFMR şi Colegiul Ministerial. Invitaţiile 

bilunare au fost regula. Şedinţele de Colegiu Ministerail au fost conduse de dna dr. Daniela 

Bartoş. La şedinţe au participat toţi secretarii de stat şi directorii de departamente din MSF 

Discuţiile din Comisia Consultativă pentru Dialog Social au debutat în martie 2001 şi 

au avut un ritm lunar. Şedinţele au fost prezidate de dna Secretar de Stat Luminiţa Gheorghiu. 

La şedinţe au participat toate sindicatele din SIS şi din ce în ce mai multe patronate. 

 

5. Eliminarea CFMR din Comisia Consultativă de dialog social şi de la 

negocierile privind Contractul Colectiv de Muncă 

 

Apariţia HGR 314/22.03.2001 (MO 142/2001), privind înfiinţarea (deşi erau deja), 

organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi a 

prefecturilor a condus la eliminarea CFMR din CCDS. Acea HGR dădea dreptul numai 

confederaţiilor să nominalizeze federaţiile din ramură ca parte în CCDS. 

Decizia a fost luată de către CSDR, care a considerat CFMR suspendată şi a atribuit 

locul său în comisie Federaţiei Hippocrat. Din acel moment, în cadrul MSF nu s-a mai “auzit” 
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de CFMR. Ca urmare, CFMR nu a mai fost prezentă nici la negocierile pentru un nou 

Contract Colectiv de Muncă, deşi era încă federaţie reprezentativă prin ea însăşi pînă la 

27.11.2001. 

Ca urmare a acestei stări de fapt, CN şi apoi Senatul au decis să genereze discuţii 

pentru o fuziune cu Fed. Hippocrat, în cadrul CSDR. 

  
 5. Afilierea la “Cartel Alfa” 

 

 Această Confederaţie Sindicală a susţinut imediat reprimirea CFMR în CCDS de la 

MSF. Departamentul Juridic al Caartel Alfa a analizat, imediat ce CFMR a fost admisă în 

confederaţie, dorinţa noatră de a ataca în contencios ultimele acte legislative aberante din 

sistemul sanitar: OMS 35/2002, CoCa şi NCoCa-dependente 1224 şi 1225/2002. De asemeni 

s-a luat în considerare atacarea NCoCa referitor la prescierea medicamentelor.  

 

4. Acţiuni pentru creşterea veniturilor membrilor 
 

 Retribuirea medicilor rămîne din păcate o chestiune de viziune politică 

 

 Şi la Congresul al V-lea, constatăm, ca şi la Congresul al IV-lea, că problema 

veniturilor medicilor rămîne în continuare o problemă cu conotaţii de ordin politic. Inclusiv în 

guvernarea 1996-2000, puterea politică a plecat de la premizele fixate de către dictatura 

comunistă, care îi vedea pe medici, din acest punct de vedere, la nivelul frizerilor şi 

ospătarilor.  

Explicaţia acestei stări de fapt este în realitate cu mult mai complexă. Ea provine de la 

voinţa politică de a minimaliza o categorie de intelectuali de care puterea comunistă s-a temut 

peste tot, începînd cu URSS, unde au avut loc represiuni ale NKVD împotriva medicilor
1
 

(vezi Documentul “Directivele de bază ale NKVD pentru ţările din orbita sovietică; Moscova 

2.6.1947 “Strict Secret”; nr. K-AA/CC 113, Indicaţia KN/003/47; art. 9, publicat în “Aldine”, 

1.12.2001, VI, 294.) Partidul Comunist din Romania a preluat şi aplicat această ideologie, 

transformînd-o într-un dat de care emanaţii Revoluţiei din Decembrie 1989 s-au folosit din 

plin. 

 Din acest  motiv, activitatea CFMR în această direcţie a fost extrem de dificilă, pentru 

că înseamă lupta cu o mentalitate adînc înrădăcinată, dincolo de limitele puterii, ea pătrunzînd 

în conştiinţa tuturor. 

 Din păcate, nici în prezent nu simţim o modificate majoră a acestei viziuni politice. 

 

 Analize şi sinteze pe marginea veniturilor medicilor 

 

 1. CFMR a elaborat numeroase materiale şi documente asupra problemei salarizării şi 

veniturilor medicilor. Am încercat să punem în valoare importantul document elaborat de un 

grup coordonat de dr. D. Pereţianu, în ianuarie 1998 şi să promovăm concluziile acelui raport: 

 venitul net al unui medic obişnuit trebuie să fie de 3 ori venitul mediu pe economie; 

 surse alternative de finanţare pot lua forma de co-plăţi; de remarcat că numai 

Guvernul Ciorbea a agreat, în februarie 1998, anterior de Congresul al IV-lea, acest sistem de 

finanţare; 

 componentele venitului medicilor; 

                                                                                        
11
  ““SSee  vvaa  uurrmmăărrii  ccaa  ffuunnccţţiioonnaarriiii  ddee  ssttaatt……ssăă  aaiibbăă  rreettrriibbuuţţiiii  mmiiccii..  AAcceeaassttaa  ssee  rreeffeerrăă  îînnddeeoosseebbii  llaa  ssffeerraa  ssăănnăăttăăţţiiii,,  

jjuussttiiţţiieeii,,  ccuullttuurriiii……””  
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 cum pot fi văzute componentele venitului, ca reprezentînd dovada productivităţii 

actului medical. 

Susţinerea acestui punct a reprezentat o importantă componentă a activităţii noastre, 

pentru că guvernanţii au considerat greşit că activitatea medicului este neproductivă. 

CFMR a participat prin Dr. Dan Pereţianu, la Simpozionul internaţional din 

19.09.1998 (World Trade Center) unde a arătat că există o relaţie directă între numărul de 

medici din sistem şi venitul lor. Tot atunci s-a arătat că venitul medicilor este proporţional cu 

capacitatea de a creia organisme proprii cu atribuţii sindicale. 

Este probabil că această descoperire cuantificabilă şi sustenibilă este cea care a 

determinat (şi oare mai determină) pe unii să acţioneze pentru scăderea forţei CFMR ? 

 În Decembrie 1999 (în VM), am artat că venitul medicilor pentru 2000 nu se prevede 

a creşte cu mai mult de 15%. Acum, în 2002, după ce marea majoritate a colegilor cu practică 

independentă şi-au plătit impozitele, se constată valabilitatea poziţiei noastre. 

 

 2. CFMR a fost prima organizaţie care a analizat, cu mijloace sociologice şi tehnice, 

problema "plăţilor pe sub masă" oferite medicilor. În această privinţă, CFMR a arătat că 

"medicul nu este funcţionar public" şi a propus elaborarea unor acte normative care să pună 

de acord această poziţie cu existenţa reală a plăţilor tăcute. Executivul a elaborat în Noembrie 

1997 o  Ordonanţă de Urgenţă din care rezultă că medicul are dreptul de a declara venituri 

întîmplătoare, fără a mai fi acuzat în vreun fel. 

 Menţionăm că "plăţile tăcute" reprezentau, altădată, ca şi azi, o componentă 

importantă a Bugetului Sănătăţii, nerecunoscută ca atere nici de Putere, nici de public, nici de 

presă, în totalitate. 

 Cu toate acestea, Guvernul R.Vasile, la iniţiativa liberalului Valeriu Stoica, a iniţiat 

modificarea Codului Penal, în sensul de a considera salariat/funcţionar orice liber profesionist 

ce nu lucrează ca independent. Cu alte cuvinte, Parlamentul a modificat indirect aserţiunea 

din Legea 74/1995. Ca urmare, medicul de spital este în continuare funcţionar şi pasibil de 

acuzaţia de luare de mită. 

 

 Acţiuni pentru creşterea salariilor membrilor salariaţi 

 

 1. Congresul al IV-lea s-a desfăşurat în perioada în care, pe baza grilei elaborate în 

MS, alături de reprezentanţii CFMR, MS a realizat un protocol cu CFMR, la 19.12.1997, prin 

care Ministrul Bruckner se obliga să facă demersurile pentru creşterea salarizării medicilor, 

avînd la bază venitul mediu pe economie. Aceste acţiuni au avut ca finalizare acceptarea de 

către Guvern a primei creşteri a salariilor, din păcate doar cu 25% iar pentru medicii tineri cu 

30% (obţinute iniţial, de la 1.02.1998, prin OGR 34/1998, modificată ulterior, în 3.03.1998, 

prin Lege în Parlament). 

 2. În Mai 1998, CFMR a cerut ministrului Dr. F.Baranyi: 

 să admită “grila 3” prin care salariile medicilor ar fi crescut cu 100% (coeficienţi între 

2,525 şi 6,55) 

 alocarea pentru sănătate a 5% din PIB; 

 acceptarea unui spor de noapte de 100%, a unui spor pentru stomatologi de 50-75%. 

 Pînă la sfărşitul anului 1998, creşterea salarială NU s-a produs. 

 2.  Odată cu promulgarea Legii 154/1998, privind salarizarea în sistem bugetar, şi cu 

modificazrea ei prin ORD 122/1999, eforturile CFMR s-au concentrat asupra modalităţilor de 

persuasiune a factorilor de decizie din MS de a respecta întru totul normativele acelei Legi. 

Ulterior, HGR 150/1999, cu modificările din 2000, a stabilit unele criterii de salarizare din 

sistem, în momentul în care salariile erau încă apanajul MS. 
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 Aceste criterii au fost activ criticate (mai ales art. 19 din HGR 150/1999) pentru că 

limitau creşterile salariale adecvate pentru medici. 

 3. CFMR a atras atenţia că legislaţia română este ambiguă cu privire la mecanismele 

de negociere a salariilor. De aceea CFMR a protestat de fiecare dată atunci cănd s-a arătat că 

în instituţiile sanitare extrabugetare, salariile medicilor şi altui personal, membrii ai CFMR, 

se stabilesc pe baze de criterii bugetare. Am considerat întotdeauna un abuz această atitudine 

a MS şi DSPJudeţene, mai ales în condiţiile HGR 546/1999, a prevederilor CCM per 1999 şi 

2000 şi a OMS 736/1999. Acesta din urmă araăta explicit dreptul de negociere al venitului 

provenit din relaţiile contractuale cu CAS. 

 4. În Februarie 1999, CFMR s-a raliat acţiunilor protestatare ale Fed. Sanitas, şi a 

participat la declanşarea unui conflict colectiv de muncă (grevă).  

 În acest sens, la 10.02.1999, MS a semnat un protocol cu CFMR prin care se 

recunoştea: 

 necesitatea creşterii coeficientului de referinţă sectorial pentru SIS; 

 necesitatea acordării celui de-al 13-lea salariu; 

 necesitatea alocării 3,5% din PIB pentru SIS (CFMR propusese 6%); 

 dreptul federaţiilor sindicale de a participa la negocierile pe probleme de venit cu 

CNAS şi de elaborare a CoCa şi NCoCa; 

 plata gărzilor rezidenţilor din anul I de rezidenţiat. 

5. În aceeaşi perioadă, în cadrul CSDR, s-a creiat un curent de opinie favorabil 

semnării în comun de către CFMR, Fed. Hipocrat şi (nou creatul şi, între timp, dispărut de pe 

scena sindicală) sindicat al medicilor de medicină generală, a revendicări salariale solicitate 

referitoare la CoCa şi Legea 154/1998. 

În urma protestelor, Guvernul a emis Ordonanţa 128/1999, prin care a dublat salariile 

în SIS dar nu a rezolvat problema rezidenţilor şi nici pe cea de fond, relaţia cu sistemul de 

asigurări. 

 4. CFMR a sprijinit activ Sindicatul medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi stagiari din 

Cluj şi Asociaţia Rezidenţilor din România, în Mai - Septembrie 1999, semnînd un protocol 

comun cu MS, prin care se recunoştea necesitatea creşterii salariale a rezidenţilor. În aces 

sens, am arătat abuzurile Ordonaţei 128/1999 privind salarizarea rezidenţilor. 

 

 Ordonanţa 24/2000 

 

1. CFMR a acţionat permanent prin monitorizarea fiecărei direcţii din MS, inclusiv  a  

Direcţiei de Buget, pentru a fi la curent cu orice mişcare a Ministrului, legată de venituri, 

elaborarea de grile şi modificarea de sporuri. Această monitorizare ne-a permis să fim la 

curent cu indiferenţa pe care MS o are faţă de Min.Finanţelor, ce dictează şi în acest domeniu 

în continuare.  

 Pe baza datelor primite, în multe cazuri numai prin-un mod subversiv din MS, deşi nu 

conţineau nici un secret, am exercitat o presiune permanantă vizînd schimbarea mentalităţii 

diverselor structuri din MS. 

 2. Presiunea permanetă a CFMR i-a determinat pe vechii guvernanţi (1996-2000) să 

aplice prevederile ordonanţei 24/2000. Am cerut, de asemeni, ca MS să-şi exercite atribuţiile 

sale în a cere şi caselor de Asigurări de Sănătate să finanţeze furnizorii de servicii pedntru a 

aplica prevederile Ord. Urg. 24/2000. Din păcate, de abia spre sfîrşitul mandatului, ordonanţa 

a fost pe-de-a-ntregul aplicată. 

 3. La nivel central, nu au fost declanşate conflice de muncă. În schimb, pentru punerea 

în aplicare a ordonanţei, astfel de conflice au fost deschise la Brăila, Baia Mare, Suceava, 

Tîrgu Neamţ, ş.a. 
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 3. În perioada Guvernării PDSR, din Decembrie 2000 pînă acum (primăvara lui 2002), 

salariile medicilor nu au fost niciodată crescute. 

 

 Creşterea salarială la începutul anului 2002 

 

 La insistenţele CSDR, în vara lui 2001, Primul Ministru a admis că va elabora acele 

acte normative care vor permite creşterea salariilor medicilor şi profesorilor (din spitale). 

 În Decembrie 2001, Guvernul a redeschis negoceri cu confederaţiile sindicale 

naţionale pentru prelungirea “acordului social” din 2000/2001. Preşedintele asistent medical 

al CNSRL-Frăţia, dl. Marius Petcu, a refuzat pe moment să admită creşterea salariilor 

medicilor şi profesorilor, cerînd Primului Ministru reluareaz negocierilor privind salariile 

bugetarilor (incluzînd şi medicii) la jumătatea lui Ianuarie 2002. S-ar fi ajuns la situaţia de 

blocare a creşterii salariale promise în vară. În urma protestului CFMR (vezi anexa), Primul 

Ministru a admis creşterea la data de 1 Ianuarie 2002 a salariilor tuturor bugetarilor, incluzînd 

şi medicii. 

 

 Acţiuni pentru creşterea veniturilor membrilor cu practică independentă  

 

CFMR a atras atenţia de nenumărate ori (peste 100 communicate în 4 ani) că nu se 

poate elabora o strategie de dezvoltare a unui cabinet dacă valoarea veniturilor este fluctuantă 

şi dacă medicul nu are controlul asupra modului de elabortare a valorii punctajelor. De aceea 

s-a cerut Guvernului, MS, CNAS şi CMR modificarea normativelor CoCa, în sensul aplicării 

prevederilor constitiţionale ale art 38: 

 garantarea unei valori minimale a actului medical; am arătat, încă din Octombrie 1999, 

că valoarea punctului va scade permanent dacă prevederile CoCa şi NCoCa nu se schimbă; 

 negocierea directă a valorilor şi costurilor actului medical. 

 

CFMR a acţionat în aceşti 4 ani, la nivelul Caselor de Asigurări, atît la nivel central, 

cît şi judeţean, pentru a bloca birocraţia excesivă impusă abuziv de către casele de asigurări, 

mai ales în ceea ce priveşte sistemul de contractare şi cel de raportare. Cu toate acestea, 

rezultatele acţiunilor noastre nu au fost pe măsura aşteptărilor. 

CFMR a susţinut medicii specialişti din ambulatoriul de specialitate, a cărui buget a 

fost drastic redus în 2000 faţă de 1999, în 2001 şi mai redus faţă de 2000 iar în anul 2002 a 

aajuns ridicol de mic. 

 Lideri ai CFMR au coordonat un protest vehement al medicilor specialişti din 

policlinici (centre medicale şi de diagnostic şi tratament) lansat în Martie 2000, cînd s-a arătat 

că procentele acordate prin NCoCa pentru acest tip de asistenţă medicală sînt mult diminuate. 

Din păcate, nici chiar Colegiul Medicilor nu a vrut să sprijine atitudinea colegilor noştri.  De 

scos în evidenţă încălcarea de către MS a propriului Program Guvernamental al PDSR, 

publicat în MO 267/23.05.2001. Acesta arată cu claritate, la punctul 5.1, că se vor folosi 

”stimulente financiare… pentru creşterea ponderii intervenţiilor preventive, asistenţei 

medicale primare, asistenţei ambulatorii de specialitate şi îngrijirilor la domiciliu;” 

 CFMR a luat apărarea medicilor de medicină generală/de familie în conflictul recent 

(neîncheiat) cu factorii responsabili din Guvern, MS şi CNAS, care nu doresc creşterea 

veniturilor acestora, venituri necesare pentru acoperirea cheltuielilor unui cabinet decent. 

În comunicatele sale, CFMR a protestat de nenumărate ori faţă de abuzurile Caselor 

de asigurări care nu decontau (şi nu decontează nici acum) la timp contravaloarea serviciilor 

medicale. În acest timp, CFMR s-a dovedit încă o dată purtătoarea de cuvint a medicilor ce 

lucrează în SIS. 
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 Alte abuzuri ale CASJ au fost evidenţiate de către CFMR prin canalele mass media şi 

mass medica: 

 obligativitatea medicilor de a elibera “cărţile de alegător”; 

 obligativitatea medicilor de a se asigura de “malpraxis” – altfel nu ar semna contracte cu 

CASJ; 

 introducerea plafoanelor la medicamente compensate şi gratuite; în Martie 2001, şi 

datorită poziţiei noastre (alături de alte organizaţii ale colegilor medici) s-a reuşit blocarea 

acestui proces de către Preşedintele CNAS, Eugeniu Ţurlea; 

 atacul la adresa colegilor noştri, lideri judeţeni ai CFMR (dr. Victor Eşsanu, Cluj, şi dr. 

Dana Brîncuşi, Buzău)(vezi mai departe). 

 În privinţa salarizării personalului mediu sanitar, angajat al unor cabinete medicale 

(“în comodat”), poziţia CFMR a fost diferită faţă de cea a MS, CNAS şi a Fed. Sanitas. 

Acestia din urmă au încercat, abuziv, să condiţioneze un întreprinzător particular să 

remunereze munca asistentului ca în sistemele bugetare. Din păcate, noile CoCa prevăd 

aceste condiţii impuse medicilor (culmea, chiar de c[tre colegii lor din CMR !). 

 În acţiunile sale pentru sprijinirea medicilor cu practică independentă, CFMR a 

colucrat cu diferite ale organizaţii pe profil. Cea mai apropiată colaborare a fost cu 

ARDAMP, unde conducerea CFMR a fost invitată constant la manifestările acestei 

organizaţii (între 1998-2000).  

 

5. Acţiuni legate de activitatea Colegiului Medicilor din România 
 

Acţiuni înainte de alegerile din Octombrie-Noembrie 1999 

 

 Alegerea Dr. Dan Pereţianu ca preşedinte al CFMR, a determinat renunţarea la funcţia 

de membru în Consiliul Naţional CMR şi la cea de membru în Comisia de Acreditare Paritară 

Naţională. Aceasta a diminuat extrem de mult capacitatea CFMR de a influenţa pozitiv 

acţiunile CMR.  

 Încă de la formarea sa, CM Bucureşti a consatat că există limite pe care colegiul 

trebuie să le exercite în sistemul sanitar. CMB a iniţiat un grup de lucru format din 

reprezentanţi ai CMB, CFMR şi a Asociaţiei Medicale Române pentru a arăta corpului 

medical care ar trebui să fie atributele specifice fiecărei organizaţii şi care ar trebui să fie 

limitele acestora.  

 Din partea CFMR a participat Dr. Denis Păduraru şi Dr. Dan Pereţianu. Lucrările s-au 

desfăşurat între Februarie 1999-Mai 1999 şi s-au încheiat cu semnarea unui protocol, 

recunoscut şi de Consiliul Municipal al CMB, inclusiv de Preşedintele CMR, Dr. M.Cinteză. 

Cu toate acestea, protocolul a rămas literă moartă. Astfel că CMR a rămas să-şi exercite 

activitatea abuzivă şi neconstituţională şi după ce conducătorii CMR şi-au luat angajamnetul 

de a promova schimbări de atribute. 

 În calitate de secretar al CM Bucureşti, dr. Dan Pereţianu a iniţiat modificarea, prin 

tribunal, a Normelor la Ord. 124/1998 prin care a cerut descentralizarea structurilor colegiale. 

Curtea de Apel Bucureşti Secţia Contencios-Administrativ, în dosarul 325/1999, a arătat 

justeţea poziţiei propuse de noi. 

 În continuare, CMR rămîne cel pe care CFMR l-a caracterizat încă din Ianuarie 1995: 

“un balaur cu 15 capete”. 

 

Alegerile din Octombrie-Noembrie 1999 

 

 Conştienţi că poziţii centrale în CMR pot conduce la controlul unor decizii importante 

în sistemul de sănătate, CFMR a cerut liderilor săi să candideze şi pentru alegerile din 1999. 
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Din păcate, strategia urmată şi condiţiile sociale existente nu au permis accederea la posturile 

pe care, anterior, în legislatura 1997-1999, membri CFMR le-au avut.  

 CFMR a organizat 4 conferinţe de presă în preajma alegerilor. A susţinut puternic 

interesele membrilor, în special a medicilor de medicină generală şi a specialiştilor din 

ambulatoriu.  

Cu mai puţin de 2 săptămîni înainte de alegeri, s-a încercat constituirea unor “alianţe” 

de susţinere reciprocă cu alte organizaţii ale corpului medical. Au fost alese: SNMG, 

ARDAMP, ASR, CMD, ARR. 

Cu toate acestea, mai ales în oraşele “universitare”, mare majoritate a celor aleşi în 

CMR au fost profesori universitari. Aceasta este una din înfrîngerile marcante ale CFMR. 

Este de notat că nici reprezentanţii acelor formaţiuni nu au fost aleşi. 

 

Acţiuni  în 2000-2002 

 
 Frustrarea la care au ajuns colegii noştri, frustrare datorată, pe de o parte incapacităţii 

CMR de a reprezenta medicii cu privire la relaţiile  economice şi sociale (de altfel, după cum 

CFMR a arătat, CMR nu trebuie să reprezinte interesele medicilor ci numai pe cele ale 

profesiei, în interesul pacienţilor !!), şi, pe de altă parte, incipacităţii CFMR de a surmonta 

avantajul CMR în exprimarea publică a unor interese ale medicilor (sic !), a condus la 

apariţia, în societatea românească a sistemului de sănătate, a unor asociaţii ale medicilor cu 

interese, aparant, divergente. 

 Astfel, CFMR nu a reuşit să gestioneze criza din cadrul membrilor ei: 

 medici de medicină generală care au trecut la diferite organisme ce se denumesc 

“Asociaţia patronală a medicilor de medicină generală”; 

 CFMR a asistat la modificarea statutului “Societăţii Naţionale de Medicină 

generală/de familie”, care şi-a arogat atribute sindicale, de reprezentare a intereselor 

economice şi sociale ale medicilor de medicină generală; în acest sens, SNMG a atacat 

violent CFMR în Octombrie-Noembrie 1998, încercînd a rupe din rîndurile sale medicii de 

medicină generală; (ulterior SNMG şi-a arogat atribute patronale !). De pe această poziţie 

pare să fi avut mai mult succes începînd cu toamna lui 2001, cînd a fost invitată la elaborarea 

NCoCa; 

 În cadrul grupului de medici de specialitate (alţii decît medicii de familie) s-au format 

două grupuri cu interese convergente care au insistat asupra constituirii unor organizaţii 

puternice ce ar fi putut impune caselor de asigurări punctele lor de vedere. 

Dar, toate aceste “crize” trădează proasta redactare şi interpretare a legii exercitării 

profesiei de medic. În acest sens, CFMR a cerut insistent adaptarea acesteia la standardele 

europene în domeniu. 

 

După apariţia CMR, rolul CFMR ca organizaţie profesională a diminuat. Poziţia 

CMR, ca pivot al organizării activităţii profesiei trebuie luată în considerare, de aceea 

strategia de urmat pentru CFMR va face obiectul discuţiilor de la acest Congres. 

 

6. Acţiuni legate de Contractul Colectiv de Muncă 

 

 Contractul Colectiv de Muncă a fost semnat de MS în fiecare an între 1998-2000, prin 

act adiţional de prelungire. Prevederile contractului sînt obligatorii pentru toţi patronii şi 

sindicatele din SIS. 

 Pentru a uniformiza prevederile CCM cu cele ale actelor normative dependente de 

LASS (CoCa şi NCoCa), CFMR, împreună cu Fed. Sanitas au iniţiat semnarea, la nivel MS şi 
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al CNAS, a unui document din care a rezultat necesitatea ca la elaborarea CoCa să participe şi 

federaţiile patronale şi sindicale din SIS. (vezi mai departe). 

 Am arătat că semnarea CCM de către CNAS trebuie efectuată, chiar dacă ea poate fi 

privită ca o noutate în materie de contracte de muncă. Aceasta se datorează poziţiei  CNAS în 

SIS, care este, în fapt, un angajator atipic, prin monopolul (monopsonul = unic cumpărător de 

servicii) pe care îl deţine în sistem şi prin faptul că Bugetul CNAS este parte a Bugetului 

(consolidat) de Stat. 

 

Proces cu Ministerul Sănătăţii privind modificarea Normelor la Ord. 124 

 

 În Decembrie 1998, CFMR a chemat MS în proces la Curtea de Apel Bucureşti Secţia 

Contencios Administrativ, pentru a modifica art. 14.3 din Nomele de aplicare a Ord. 

124/1998, nr. 786/1998 (realizare în comun cu CMR), în sensul de a fi mai specifică în ceea 

ce priveşte regimul Legii 130/1996 prinvind contractele colective de muncă, precum şi cele 

prevăzute în Legea 83/1995, privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în 

muncă. 

 Curtea de Apel nu a dat cîştig de cauză CFMR, pe motiv că Legea 83 include 

prevederi din legea 130. 

 A reieşit însă că, în cabinetele medicale organizate precum persoană fizică autorizată, 

nu pot fi angajaţi şi retribuiţi medici şi alt personal medical decît cu respectarea CCM la nivel 

de ramură. 

 

7. Acţiuni legate de Contractul Cadru  
 

 Începînd din Aprilie 1998, membrilor din conducerea CFMR li s-a interzis de către 

conducerea centrală a CMR să mai participe la discuţii cu privire la elaborarea CoCa (unde 

fuseseră de drept admişi). 

 

 Iniţiativa CFMR, alături de cea a Fed. Sanitas de modificare a LASS, în sensul ca 

federaţiile patronale şi sindicale din SIS să aibă dreptul de a elabora CoCa a fost susţinută în 

şi aprobată de Consiliul Economic şi Social în 31.03.2001. Documentul cere schimbarea 

LASS în sensul propus de CFMR. Celelalte sindicate din SIS (Hipocrat, TESA, 

Anatomopatoligilor) au răspuns pozitiv cererii CFMR. 

 Cu cererile CFMR şi Fed. Sanitas au fost de acord, în mod numai declarativ (în fond 

au fost împotrivă), CNAS, MS şi CMR. 

 CFMR a cerut în repetate rînduri ca prevederile CoCa să se armonizeze cu cele ale 

CCM, mai ales în ceea ce priveşte valoarea actului medical şi rambursarea acestuia. 

Neconstituţionalitea legată de variaţia valorii actului medical în funcţie de buget este 

evidentă. 

 În acest sens, CFMR a semnat, în ianuarie 2000, alături de Fed. Sanitas, TESA şi 

Hipocrat un protest adresat MS, CNAS, CMR pentru armonizarea prevederilor CoCa cu cele 

ale CMM şi cu alte acte în vigoare ce stabilesc venituri şi salarii pentru mebrii noştri. 

 Din păcate, în 2001, odată cu modificarea importantă a CCM, CFMR nu a mai putut fi 

prezentă. Modificările includ desemnarea drept patroni a tuturor cabinetelor medicilor cu 

practică independentă. Ori, aceşti patroni, sînt de fapt salariaţi atipici (vezi şi noul proiect al 

Guvernului PSD pentru modificarea legii sidicatelor) 

 

Procese cu Guvernul României pentru corectarea greşelilor din Contractul 

cadru 
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Primul proces 

 

 În 16 Decembrie 1998, CFMR a cerut, la Curtea de Apel Bucureşti Secţia Contencios 

Administrativ, suspendarea în procedură de urgenţă a HGR 697/1998, privind CoCa.  

 În materialul de atac asupra HGR 697, dosarul 1657/1998, am arătat 32 puncte de 

ilegalitate: 

 Terminologia ambiguă folosită; 

 Afectarea intereselor sindicale; 

 Aspecte legate de condiţiile de muncă şi de odihnă; 

 Aspecte legate de probleme salariale şi de venit; 

 Încălcarea prevederilor Ord. 124/1998, privind organizarea cabinetelor; 

 Prevederi contrare LASS; 

 Prevederi contrare legii 74/1995 

Curtea de Apel Bucureşti a dat cîştig de cauză CFMR. Greşelile de redactare şi de 

fond ale acelei HGR au fost rapid recunoscute de către cei care au redactat documenul 

(CNAS şi CMR), astfel că mare parte dintre acele greşeli au fost eliminate în HGR 312/1999. 

 De menţionat că fondul a fost judecat în Mai 1999, după intrarea în vigoare a unui nou 

CoCa (HGR 312/1999). 

 

 Al doilea proces 

 

 CFMR a chemat în judecată a doua oară Guvernul României, în persoana lui Radu 

Vasile, la Curtea de Apel Bucureşti Secţia de Contencios Administrativ, în Dosarele nr. 764 

şi 765/1999, privind cererea de invalidare a art. 6 şi a notei de subsol (***) din anexa 1 la 

HGR 312/1999, privind Contractul Cadru. Aceste articole se refereau la modul de prescriere 

al medicamentelor: CFMR a considerat că Contractul Cadru a fost elaborat greşit de către 

CNAS şi conducerea centrală a CMR în ceea ce priveşte exclusivitatea prescripţiei de către 

medicii din “specialitatea medicamentelor”.  

 Prin sentinţa civilă nr. 1432/24.11.1999, Curtea de Apel Bucureşti Secţia de 

Contencios Administrativ a decis că CFMR are dreptate şi a cerut Guvernului să rectifice 

articolele cu pricina. Guvernul României, alături de MS, a făcut recurs. Acesta s-a judecat în 

Iunie 2000 la Curtea Supremă de Justiţie în dosarul 883/1999. 

 Prin sentinţa civilă nr. 2330/28.06.2000, Curtea Supremă de Justiţie a admis că CFMR 

are dreptate. Prin acest mod s-a statuat o jurisprudenţă în România: prescrierea 

medicamentrelor se face conform Legii, în limita responsabilităţii şi nu a specialităţii. În plus, 

prescrierea nu poate fi limitată, atribută unor comisii de specilitate.  

 Din păcate, noul Ordin comun MSF/CNAS 72-44/11.02.2002-8.02.2002, referitor la 

“compensate şi gratuite” revine la atribuirea dreptului de prescripţie pentru unele 

medicamente unor comisii de specialitate !! 

 

8. Discuţiile din Comisiile Consultative pentru Dialog Social 
 

 Discuţiile s-au purtat pe trei planuri: ministerial, guvernamental şi al CES. 

1. Cele mai frecvente discuţii s-au purtat în cadrul comisiei Ministerului Sănătăţii; 

această comisie a avut trei preşedinţi în perioada 1998-2000: dr. G.Molnar, dr. A.Ciocîlteu şi 

dr. I.Popescu.  

Cele mai productive perioade au fost întîlnirile coodonate între August 1999 şi 

Septembrie 2000 de prof. Irinel Popescu. La aceste întîlniri a participat frecvent şi 

reprezentantul Guvernului, dna. F.Velter, de la secretariatul de stat pentru relaţia cu 

sindicatele. 
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2. Întîlnirile de la nivelul secretariatului de stat pentru relaţia cu sindicatele, coorodnat 

de dl. Mircea Streiber au avut ca obiect de discuţii problematica generată de iniţiativele 

CFMR de a da în judecată Guvernul României pentru CoCa. 

Au avut loc trei întîlniri:  

 Prima, Noembrie 1998, s-a desfăşurat între Dr. D.Pereţianu şi dl.Secretar de Stat, pentru 

realizarea unui “consens”; care nu a fost atins; 

 A doua întîlnire, de asemeni în Noembrie 1998, a fost atît tehnică cît şi extrem de 

reprezentativă; au participat reprezentanţi ai MMPS, M. Finanţe şi M. Justiţie, alături de cei 

ai MS; s-a observat că problematica CoCa a adus un fenomen juridic şi legislativ nou şi că 

experţii guvernamentali erau depăşiţi de situaţie; reprezentanţii CFMR, dr. D.P şi dl. Andrei 

Huszar, au decis, atunci, necesitatea deschiderii procesului contra HGR 697; 

 A treia întîlnire a avut loc în Octombrie 1999. La această întîlnire au participat 

reprezentanţii Guvernului (dl. M.Streiber), ai MS, MF, MJ, MMPS, precum şi cei ai CNAS şi 

ai CMR (dr. M.Cinteză, dr. I.Berciu). Întîlnirea a demonstrat incapacitatea conducerii CMR 

de a trasa graniţe clare între atribuţiile sale ca organ administrativ şi de cel (aberant) de 

sprijinire materială a medicilor! Din partea CFMR au participat, preşedintele, 

primvicepreşedintele, secretarul general, dr. Denis Păduraru şi consilierii Liviu Radu şi 

Andrei Huszar. 

3. Poziţia CFMR a fost explicată şi în cadrul Consiliului Economic şi Social, de 

asemeni legată de iniţiativa de dare în judecată a Guvernului; au avut loc două întîlniri, în 

Noembrie 1998. Spre surprinderea noastră, deşi în departamentul sănătate al CES erau 

reprezentaţi oameni din sistem, şi aceştia erau depăşiţi de noile inovaţii generate de CoCa. 

Din păcate, nici reprezentanţii sindicatelor nici cei ai patronatelor din SIS nu au considerat că 

este caazul să sprijine CFMR. (În CES sînt reprezentanţi ai Fed. Sanitas, Hipocrat, 

patronatului medico-farmaceutic şi ai MS, pe lîngă confederaţia Alfa.) 

 

În cadrul Comisiei consultative pentru dialog social, precum şi în conferinţele sale de 

presă, conducerea CFMR a propus şi arătat pertinenţa şi argumentarea modificărilor necesare 

la CoCa şi NCoca.  

  

Introducerea unor texte noi în noile norme din 2000 s-a realizat numai în momentul în 

care preşedintele CFMR  a fost numit consilier al preşedintelui CNAS, dr. Şerban Bubenek. 

Atunci, deşi modificările au fost minimale,  impactul lor pozitiv asupra colegilor din asistenţa 

de specialitate din ambulatoriu a fost evident. 

 Strategia de a oferi guvernanţilor proiecte constructive sau date de fundamentare 

pentru modificarea adecvată a legilor şi actelor normative s-a dovedit falimentară. 

 Alături de Fed. Sanitas, CFMR a cerut MS şi CNAS să semneze un protocol prin care 

aceasta se obligă să  nu iniţieze modificări în CoCa ce contravin prevederilor Contractelor 

Colective de Muncă. Protocolul nu a fost semnat. 

  

 Comisia coordonată de noul Secretar de Stat, dna L.Gheorghiu a fost instituită  în 

Martie 2001. Din păcate, la chiar consituirea ei, CFMR a fost eliminată prin coroborarea 

dintre HGR 314 şi decizia CSDR. 

 

9. Participări la ameliorarea punerii în aplicare a Reformei în Sistemul de 

Îngrijiri de Sănătate  
 

Poziţia CFMR referitoare la Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate cu 

modificările ulterioare 
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CFMR a acţionat constant în cursul acestor ultimi 4 ani pentru a scoate în evidenţă 

ambiguitatea LASS şi pentru a preciza că fondurile de asigurări sociale de sănătate nu sînt 

fonduri publice ci fonduri private.  

Materialele noastre au fost publicate în revistele de specialitate din sfera de interes 

(VM, OM ş.a). Ele au fost comunicate la diferite simpozioane şi congrese (vezi anexa), atît 

naţionale cît şi internaţionale (vezi şi acolo). Materialele CFMR au fost puse şi la dispoziţia 

MS şi la dispoziţia organizatorilor programelor PHARE axate pe domeniul modifcărilor 

adecvate ale LASS. 

Dr. Pereţianu a fost cooptat într-un grup de lucru al Băncii Mondiale legat de 

strategiile punerii în aplicare a LASS. Din păcate (vezi evoluţiile de pînă acum), poziţia 

noastră a fost singulară, BM fiind mai atrasă de poziţia MS.   

 

1. În cadrul Programului PHARE de modificare a LASS, coordonat de germanul 

Axel Weber, în 1999-2000, CFMR a susţinut două aspecte importante:  

 Dreptului tuturor federaţiilor sindicale şi patronale din SIS de a elabora CoCa; 

 Modificarea percepţiei şi redefinirea caselor de asigurări drept instituţi de  drept 

public şi nu insituţii publice (de remarcat că, dacă şi colegiul medicilor este considerat 

persoană de drept public, atunci bugetul colegiului ar trebui inclus în bugetul statului (sau 

bugetul consolidat al statului).  

 În corelaţie cu acest program, încă din 1998, CFMR a suţinut introducerea coplăţilor 

în SIS (Conferinţa Poiana Braşov, Aprilie 1998) 

2. Am arătat, în nenumărare proteste, că este un abuz ca bugetul Caselor de Asigurări 

să fie introdus în Bugetul de Stat.  

3. Comisia de Sănătate a Senatului României a invitat conducerea CFMR la o 

discuţie comună cu MS, CNAS şi CMR, pe 23.02.2000, referitoare la evoluţia sistemului de 

asigurări. S-a arătat, atunci că este necesar modificarea NCoCa din 3/3 luni, că nu se specifică 

alte categorii de profesionişti, ca furnizori de servicii de sănătate, cu excepţia medicilor. Este 

de remarcat că CFMR a sprijinit constant poziţia BIOS (membru CFMR), prin care se cere 

MS să emită un ordin din care să rezulte calitatea de furnizor de servicii de sănătate pentru 

colegii noştri biologi, biochimişti şi fizicieni ce lucrează în SIS. 

 4. În ultima parte a anului 2000, dr. Dan Pereţianu a devenit consilier al preşedintelui 

CNAS, dr. Ş. Bubenek, postură în care a încercat să amelioreze unele prevederi din NCoCa. 

Acestea se revăd numai în potenţiala creştere a numărului de punctre pentru colegii noştri 

care lucrează în ambulator. 

 5. Greutăţile, pe care punerea în aplicare a LASS le ridică, a arătat justeţea poziţiei 

CFMR, făcută public încă înainte de Congresul al IV-lea. 

 6. Principala critică este legată de rolul exagerat de elaborator al CoCa de către CMR, 

fără a ţine cont de contextul patronal şi sindical din SIS. În contextul actual, în care sarcina de 

elaborare a Contractului Cadru este a CMR, iniţiativele de cooperare organizată a unor 

discuţii pe această temă între cele două organizaţii nu au fost realizate. 

 

Poziţia CFMR faţă de Case de Asigurări 

 

Poziţia CFMR în Consiliile de Administraţie ale CASJ 

 
 Ca urmare a apariţiei Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 30/1998, sindicatele 

reprezentative la nivel naţional (confederaţiile sindicale) au avut dreptul să nominalizeze 

candidaţi pentru Consiliile de Administraţie ale caselor de asigurări.  
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 În cadrul CSDR, s-au făcut numeroase demersuri şi negocieri pentru a nominaliza în 

CAdm ale CASJ reprezentanţi ai CFMR. În acest sens, realizările noastre au fost extrem de 

reduse: Bihor, Suceava, Vîlcea şi, iniţial, Bucureşti.  

 Alegerea dr. Pereţianu în funcţia de Preşedinte al CASMB a condus la importante 

represalii asupra  CFMR. A urmat schimbarea neloaială a dr. Pereţianu, schimbare propusă de 

conducerea CSDR, la sugestia (mai mult decît străvezie) a CNAS, propunere agreată şi de 

conducerea PNTCD. 

 În esenţă, dr. Dan Pereţianu a acţionat, mai ales după întîlnirea de la Eforie 

(30.03.1999), pentru realizarea unor case de asigurări independente de CNAS. Fapt care nu s-

a întîmplat (vezi şi propunerile grupului PHARE - Axel Weber pentru spijinirea poziţiei dr. 

Pereţianu). 

 

Faţă de comportamentul de monopson şi dictatorial al Caselor de asigurări 

 

 CFMR a atras permenent atenţia CAJS, CNAS şi mass media că CAJS nu se 

comportă ca un partener în cadrul SIS, ci ca o organizaţie monopolistă (monopson = unic 

cumpărător – de servicii de sănătate). CFMR a protestat frecvent împotriva: 

 stabilirii de plafoane pentru număr de pacienţi; 

 plafonării numărului de consultaţii zilnice; 

 plafonării numărului de investigaţii paraclinice (prin plafonarea fondurilor la tarife 

impuse); 

 introducerii plafonării la medicamente compensate; 

 schimbării fără preaviz a documentaţiei de raportare; 

 bugetelor reduse contractate cu medicii specialişti din ambulatoriu; 

 bugetelor reduse contractate cu spitalele; 

 aberaţiei introducerii bugetului de practică pentru medicul de familie (a cărui gestiune 

de liber întreprinzător a fost controlată de un alt organism, pînă la începutul acestui an); 

 comportamentului neadecvat faţă de CFMR al ex-Preşedintelui CNAS, dr. 

A.Ciocîlteu; 

 abuzurilor birocratice legate de introducerea obligativităţii de răspundere civilă pentru 

medici, autorizarea obligatorie a asistenţilor unor liberi întreprinzători. 

 

Faţă de casele paralele 

 

CFMR a reacţionat prompt, încă din August 1999, atunci cînd Guvernul României a 

emis prima Ordonaţă de constituire a unor alte case de asigurări decît cele stabilite de LASS. 

S-a arătat unde anume legea a fost încălcată. 

Justeţea poziţiei CFMR se vede din relaţiile ambiguie din SIS în legătură cu acest case 

paralele (vezi şi procesele dintre CNAS şi Casa transporturilor). 

 

Faţă de desfiinţarea consiliilor de administraţie ca organe executive 

 

 Poziţia CFMR faţă de Ord Urg 180/2000 a fost diferită faţă de cea a celor mai multe 

organizaţii, atît sindicale cît şi patronale, din sistemul de sănătate dar şi din afara sistemului 

(centralele sindicale şi patronale naţionale). Principale deosebire se adresează faptului că 

CFMR a interpretat “centralizarea” puterii la nivelul CNAS ca pe un proces de activare a 

activităţilor CASJ şi ca pe un proces de stopare a birocraţiei în sistemul de sănătate. 

 Cu toate acestea, CFMR a arătata gravele repercursiuni asupra medicilor liberi 

întreprinjători ale punerii în aplicare fără flexibilitate ale art. 8 din acea ordonanţă. 
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Efectele nedorite apărute prin aplicarea modificărilor la LASS 

 

LASS a reuşit să introducă în SIS, pe scară mare, 4 efecte negative (perverse) pe care 

CFMR nu a reuşit să le gestioneze. Ne referim aici la: 

 apariţia concurenţei neloaiale propagate de medicii specialişti din spitale faţă de 

medicii specialişti din policlinici; cele 3 activităţi propuse de OMS 736/1999 pentru 

ambulatoriile de specialitate ale spitalului (consult în vederea internării, consult interclinic, 

primul consult postexternare) nu au fost respectate; 

 conflictul de interese al celor care conduc casele de asigurări sau spitalele (devenite 

furnizori independenţi de servicii medicale), preşedinţi, vicepreşedinţi, directori, dar care sînt 

în acelaşi timp furnizori de servicii în contract cu casele de asigurări , respectiv furnizori de 

servicii în cadrul spitalelor. 

Privit din acest punct de vedere, se poate arăta că proces de conflict de interese există 

şi atunci cînd un medic, salariat al unui spital/secţii devine sau este în poziţia de director al 

acelui spital/secţii, în măsura în care el este cel care determină împărţirea resurselor. 

Tot sub forma de conflict de interese trebuie privit şi faptul că actualul Preşedinte al 

CNAS, E.Ţurlea să fie asociat într-o societate de asigurări şi consultanţă financiară în materie 

de asigurări (inclusiv de sănătate). 

 Dispariţia, mai ales în Bucureşti şi marile centre universitare, ale procesului de 

integrare spital-ambulatoriu pentru medicii ce lucrau, anterior, cu precădere, în ambulatoriu; 

procesul este reclamat mai ales de colegii din ramurile chirurgicale. 

 Creşterea numărului de internări în spitale; cauze: libertatea medicului de familie de a 

trimite direct la spital, coroborat cu interesul crescut al spitalului de a interna. 

CFMR nu a reuşit ca propunerile sale adecvate pentru modificarea actelor normative 

în aceste domenii, să fie promovate corespunzător sub forma realizării acelor acte normative 

care să permită clarificarea: 

 relaţiei medic de familie (generalist) – medic specialist, relaţie deteriorată, mai ales 

pentru spacialităţile foarte apropiate de medicina internă; 

 relaţiei spital – ambulatoriu; 

 atribuţiilor organizaţiilor din SIS. 

  

 Poziţia CFMR faţă de realizarea independenţei administrative a furnizorilor de 

servicii de sănătate (“legea cabinetului” şi “legea spitalelor”) 

 

 1. CFMR a participat activ la discuţiile pe marginea Ordonanţei 124/1998, privind 

cabinetele medicale: în cadrul MS, la Senatul României, în Simpozionul de la World Trade 

Center (Oct. 1998). 

 2. Propunerile CFMR au vizat: definirea termenului de cabinet medical uman, 

susţinerea accepţiunii largi a termenului, definirea persoanei fizice vs juridice, necesitatea 

unui corp de control independent de interesele medicilor (cerinţa este modificarea Legii 

74/1995), acceptarea unui singur buget, anume cel global (desfinţarea aberantului “buget de 

practică” instituit de CoCa), definirea mai exactă a paşilor pentru privatizarea propietăţii 

cabinetului. 

 3. În acest din urmă sens, CFMR a iniţiat în Februarie 1999 discuţii în cadrul 

Departamentului Reformă al MS (dr. Ş.Bubeneck şi avocat A.Crăciunescu) pentru realizarea 

unui cadru legislativ care să permită apariţia de cabinete medicale cu practică independentă, 

conform Ord. 124/1998; discuţiile s-au materializat în iunie 1999, dată la care a început 

punerea în aplicare a “contractelor de comodat”. 
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 4. CFMR a criticat modul dictatorial în care direcţiile de sănătate publică au iniţiat 

procesul de “comodare” precum şi modul de redactare al contractului (ilegal faţă de 

prevederile Codului Civil).  

 5. Referitor la Legea Spitalelor, CFMR a arătat modul defectuos în care această lege a 

fost votată în 1999: se face o diferenţiere anormală între spitale publice şi private, proasta 

înţelegere a acţiunii de acreditare, balonizarea nepermisă a atributelor CMR. Justeţea poziţiei 

noastre este astăzi susţinută de incapacitatea de a pune în aplicare această lege, la 3 ani după 

promulgare. 

 6. Dr. D. Pereţianu, a participat, ca invitat, la reuniunea directorilor de spitale din 

Bucureşti cu Primul Ministru, Radu Vasile şi cu Ministrul Sănătaţii, H.Gabor, din 

24.02.1999. Reuniunea a avut ca scop “ascuns” iniţierea unei acţiuni anti Hajdu Gabor, în 

vederea schimbării acestuia. De aceea, rezultate ale întîlnirii, în planul reformei, nu au fost. 

 7.  Poziţia CFMR a fost de a lărgi baza definirii cabinetului medical, prin unificarea 

Ord. 124 cu Ord. Urg 83/2000, privind cabinetele cu practică conexă actului medical. 

8. CFMR a sprijinit şi sprijină procesul de formare a cabinetelor medicale, persoană 

fizică autorizată. În acest sens, activitatea CFMR s-a desfăşurat pe două planuri: 

 Solicitatea ca DSJ să acţioneze pentru a permite înfiinţarea de cabinete medicale în 

spaţiile policlinicilor de stat pentru medici specialişti; din acest punct de vedere există cîteva 

judeţe, printre care Cluj, care se opun acestui proces pozitiv în SIS; CFMR a scos în evidenţă 

în mass media faptul că mai există directori de DSP şi chiar directori în MS care se opun 

procesului. Mai noul OMS 35/2002 este şi mai blocant în acest sens; 

 Prin participarea, din anul 2001, la activităţile Comisiilor de Sănătate ale Senatului şi 

Camerei Deputaţilor se propun numeroase amendamente care ar face din “Legea cabinetulu” 

o lege pozitivă pentri SIS. Colaborara cu preşedinţii acestor comisii a fost extrem de bună, 

mai ales la nivelul Senatului (Preşedinte ad interim al Comisiei, dr. C.Găucan, PRM). 

9. CFMR s-a adresat consiliilor locale şi primăriilor pentru a înţelege necesitatea 

participării administraţiei teritoriale în procesul de totală privatizare a cabinetelor medicale, 

ca element principal în creşterea calităţii actului medical şi ca posibilitate reală de creştere a 

stării de sănătate a populaţiei (vezi anexa).  

10. Din păcate, atît Legea Cabinetelor, 629/13.11.2001, cît şi Ordonanţa de modificare 

a Legii spitalelor, 68/1.09.2001 au încalcat grav mecanismul reformei sistemului de îngrijiri 

de sănătate: 

 Legea cabinetelor devine ambiguă prin definirea cabinetelor fie persoană fizică, fie 

persoană juridică; 

 Legea cabinetelor nu precizează cu claritate paşii concreţi pentru transformarea întegului 

sistem ambulatoriu într-un sistem privat, total desprins de gestiunea măruntă a MSF şi DSP; 

 Ordonanţa spitalelor recentralizează sistemul, ce făcuse paşi timizi spre autonomie 

financiară. 

 

10. Procesul de fuziune cu Federaţia Hipocrat 

 
 1. Primele idei s-au conturat după ce CSDR a nominalizat în CCDS numai un  singur 

membru din partea sa, reprezentantul Fed. Hipocrat. 

 2. Primele discuţii între preşedinţii celor două organizaţii au demarat în Iunie 2001. 

Ele au fost cele care au condus la reluarea unor tatonări în Septembrie 2001. 

 3. Primele discuţii “cu creionul pe masă” s-au purtat din Octombrie, în prezenţa 

membrilor organelor de conducere naţionale ale celor două organizaţii: Consiliul Naţional, de 

la CFMR, plus Secretarul General al Senatului, Dr. D.Păduraru, pe de o parte;  de cealaltă 

parte, au participat membrii Colegiului Director al Fed. Hipocrat. 
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 4. CFMR a prezentat o listă de propuneri şi un program de acţiuni, care a prevăzut şi 

puncte dificile de realizat. Cele mai “spinioase” probleme au fost:  

 Realizarea unei denumiri noi, comune; 

 Desemnarea conducătorului noii organizaţii. 

5. Deşi iniţial s-a admis ca noua federaţie să aibă titulatura: “Federaţia sindicală 

Hipocrat – Camera Federativă a Medicilor din România”, ulterior reprezentanţii Hipocrat nu 

au mai dorit decît numele lor în viitoarea organizaţie. Argumentle au fost puerile. 

6. Despre propunerile de realizare a grupului de conducere al viitoarei organizaţii, 

probleme nu au fost decît la alegerea preşedintelui. Sub acest aspect, CN al CFMR a negociat, 

la dorinţa Senatului, 2 variante: 

 Toţi membrii viitoarei conduceri să fie de la Hipocrat, cu excepţia Preşedintelui, care va 

fi Preşedintele actual al CFMR; propunerea nu a fost acceptată; 

 Să fie propuşi unui congres de fuziunie doi copreşedinţi, unul de la CFMR, celălalt de la 

Hipocrat; propunerea nu a fost acceptată; 

Federaţia Hipocrat a venit cu alte două variante: 

 Preşedintele noii organizaţii să fie desemnat un “om nou”, în sensul ca nici dr. 

Pereţianu, nici dr. M.Fotescu (preşedinte în exerciliu la Hipocrat) să nu fie viitorul preşedinte 

al viitoarei organizaţii; propunerea nu a fost agreată de CFMR; 

 Preşedintele să fie sigurul conducător ales la un viitor congres de fuziune, ceilalţi 

membri ai viitorei conduceri naţionale (în număr de încă 14) să fie nominalizaţi în protocolul 

de fuziune; propunerea Hipocrat a fost agreată de CFMR, cu condiţia ca numărul de 

participanţi la un viitor congres de fuziune să fie paritar de la Hipocrat şi CFMR. 

7. Ulterior, după mai mult de 5 întîlniri “fructuoase”, Hipocrat şi-a schimbat total 

opţiunile: preşedintele să fie obligatoriu de la Hipocrat iar denumirea să nu conţină nimic 

referitor la CFMR.  

În aceste condiţii, discuţiile pe marginea fuziunii s-au blocat. La acel moment, Senatul 

CFMR a cerut CN să nu admită decît poziţia cu doi copreşedinţi. 

Pe acest fond de blocare, CFMR a luat decizia dezafilierii de la CSDR şi afilierii la 

cartel Alfa (realizată pe 22.02.2002). Între timp, colaborarea cu Hipocrat a încetat, şi datorită 

morţii premature a Preşedintelui Fed. Hipocrat, Dr. Marius Fotescu (vă solicit un moment de 

reculegere pentru cel dispărut prematur dintre noi). 

 

III. ALTE ACTIVITĂŢI ALE CFMR 
 

11. Atitudinea CFMR faţă de alte evenimente petrecute în sistemul de 

Sănătate 
 

 

 1. CFMR a luat poziţie critică faţă de OMS 818/1999, privind “normativele de 

personal”, prin care Ministrul Hajdu Gabor propune modificări de normativ pe baze 

administrative, fără nici o legătură cu situaţia concretă şi reală din teritoriu. În plus, acele 

narmative făceau jocul Fed. Sanitas şi al birocraţiei din sistem. 

 2. CFMR a scos în evidenţă, încă din noembrie 1999, abuzul CNAS şi al CMR 

(înscris abuziv şi în NCoCa) legat de modul de încheiere al asigurărilor de malpraxis pentru 

medicii cu practică independentă şi de aberaţia acestor contracte pentru medicii din spitale. 

3. CFMR a protestat faţă de modul abuziv în care s-au comportat directorii de 

spitatele (ca urmare a unei “decizii” abuzive GH 7147/1999), atunci cînd s-a pus problema 

acordării în contract comodat a spaţiilor din dispensare şi policlinici. 
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4. CFMR a luat apărarea colegilor din Inspectoratele de Stat (foste sanepid-uri) care 

au fost “decretaţi” abuziv de către Min.Sănătăţii, dl Hajdu Gabor, ca furncţionari publici (vezi 

şi V.M).  Se încălca astfel legea 74/1995. Potestul nostru a fost urmat de blocarea punerii în 

aplicare a acelui ordin aberant. 

5. CFMR a sprijinit Fundaţia pentru îngrijiri comunitare şi asociaţii acesteia în 

privinţa îngruijirilor la domiciliu de a reuşi semnarea unor contracte (de altfel, legale şi cerute 

de lege, dar încă încremenite în fază de proiect) cu casele de asigurări. Mesajul  CFMR  la 

Seminarul pentru îngrijiri comunitare (1999, 2000) a fost, de aceea, foarte clar şi la obiect. 

6. CFMR a participat cu un material consistent la lucrările Comisiei prezindeţiale 

pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Audierile de la Camera de Comerţ şi Industrie a 

României din Ianuarie 2000 au fost axate pe fiscalitatea din sistemul de sănătate. 

7. CFMR a criticat două prevederi ale Proeictului Legii privind profesiile liberale, 

care nu se potrivesc exercitării profesiei de medic în România; cea mai importantă “gafă” a 

acestui proiect al PNL este împiedicarea medicilor salariaţi de a lucra şi în sistem privat. 

8.  CFMR a constatat că şi între 1998-2001 au existat cazuri în care s-au făcut presiuni 

asupra liderilor noştri, mai ales asupra celor mai activi. Este şi cazul dr. Victor Eşanu, 

preşedintele Camerei Medicilor Cluj, acuzat atît de către DSP Cluj cît şi de către CAS Cluj de 

acţiuni penale. Din fericire, procuratura Cluj a decis NUP, în cazul Eşanu. 

Conducerea centrală CFMR a luat apărarea dr. Eşanu în cadrul întîlnirilor din MS, 

mai ales în CCDS. 

9. CFMR a arătat abuzurile care s-au efectuat din partea Casei de Asigurări Buzău 

împotriva Preşedintei CFMR din judeţ, dr. Dana Elena Brîncuşi. Aceasta a căştigat, în cele 

din urmă, în justiţie, dreptul său de contractare cu CAS Bz, dar, ca represalii, CAS Bz, a cerut 

o analiză penală pentru activitatea dr. Brîncuşi. CFMR a protestat faţă de aceste practici. 

Ulterior, Procuratura Buzău a arătat că dr. Brîncuşi are dreptate şi a decis NUP şi în 

acest caz. 

10. CFMR a participat în toamna lui 2001 la discuţiile pentru redactarea unui 

Memorandum către Guvern, Parlament şi Preşedinţie, elaborat de către Alianţa Civică. 

Problematica a fost apoi redezbătută la Masa Rotundă organizată de Consiliul Economico-

Social în 6.12.2001, cu tema SIS şi reforma în sănătate. 

11, Ca urmare a apariţiei Deciziei nr. 6 a Comisiei Paritare de acreditare în sistemul 

de asigurări de sănătate, CFMR a încercat să medieze între dorinţa medicilor vîrstnici, de nu 

se pensiona nici la 65 ani, şi cea a medicilor tineri, de a avea noi locuri de muncă, prin 

pensionarea primilor. Poziţia CFMR a fost publicată în “România Liberă” din 14.12.2001, nr. 

3572. 

 

11. Manifestul politic al CFMR în anul 2000 
 

Anul 2000 a fost un an electoral. CFMR a propus partidelor politice un program 

pentru sprijin electoral (anexa). 

Din păcate, nici un partid nu s-a arătat dornic de a susţine punctele noastre, atît cele în 

plan legislativ cît şi cele în plan executiv. 

S-au realizat contancte politice cu APR (T. Meleşcanu), PRM (C. V. Tudor), PUNR 

(V. Iliescu), PNTCD (Ş. Bubeneck), reprezentanţi ai candidatului independent M. Isărescu.  

Medicii liberali au  sprijinit poziţia CFMR prin manifestările din Iunie 1999 de la 

Poiana Braşov şi Iulie, în Bucureşti, cînd au invitat conducerea CFMR la simpozionul de la 

Poiana Braşov, respectiv la Conferinţa lor de Presă.  

 

12. Legături cu mass media şi mass medica 
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 Organizarea de Conferinţe de Presă 

 

1. În decursul anilor 1998…2002, CFMR a organizat 13 conferinţe de presă, la 

sediul Institutului de Management, la sediul Policlinicii “Regie” şi la Casa Universitarilor. La 

aceste conferinţe de presă, CFMR a luat poziţie faţă de evenimentele derulate în diferitele 

perioade luate în consideraţie:  

 1998: despre rectificarea bugetului SIS, ordonanţa cabinetului medical – aspecte 

neclare, atitudinea faţă de legea salarizării 154/Athanasiu, despre valoarea de referinţă 

sectorială ca element de strategie politică în alocarea resurselor (vezi comentariul de mai sus 

referitor la viziunea clasei politice faţă de sănătate), despre modificări ale LASS, înfiinţarea 

caselor de asigurări paralele, despre parodia de organism independent numit “Agenţia 

Naţională a Medicamentului”, prezentarea criticilor la CoCa HGR 697, apariţia medicilor 

şomeri; 

 1999: despre absurda lege a spitalelor 146/1999, despre circuitul bolnavilor în 

sistemul asigurărilor, despre comodate şi privatizarea cabinetelor (OMS 509/1999); despre 

medicamanetele compensate şi gratuite – plafonare sau pachet minim de servicii, despre 

ambulatoriile de spital (OMS 736.1999), “medici cu două viteze” 

 2000:  Problema medicilor specialişti din policlinici, a căror buget a fost drastic 

redus în 2000 faţă de 1999; şi în 2001 şi mai redus faţă de 2000; 

 2001: Problema Ordonanţei de modificare a legii spitalelor şi problema legii 

cabinetelor medicale; 

 2002: problema ilegalităţii Odinului MS 35/18 Ianuarie 2002, referitor la 

reorganizarea sistemului ambulatoriu din SIS; parte din acest ordin este contrară Legii 

629/2001 şi OG 124/1998; problema abuzurilor normate în CoCa şi NCoCa pentru 2002. 

 2. La fel ca şi în anii trecuţi, în cadrul conferinţelor noatre de presă, am avut ca 

participanţi un spectru extrem de divers de reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

Mulţi din cei care au relatat despre tematicile conferinţelor de presă au fost apropiaţi de 

punctele noastre de vedere; alţii, mai puţini, au avut atitudini ostile faţă de poziţia 

intransigentă a CFMR. Le mulţumim tuturor celor care au reuşit ca, în activitatea lor de 

redare a problemelor cu care ne-am confruntat, să aducă lumină şi informaţii pertinente şi 

corecte. 

 

 Participarea la emisiuni audio şi la televiziune 

 

 În anii care s-au scurs de la Congresul al IV-lea, dr. Dan Pereţianu şi dr. Paul Grecu 

(la nivel central), ca şi alţi colegi (la nivelul reprezentării lor judeţene: dr. Liliana Păunescu, 

dr. L. Florea, dr. E. Brâncuşi, dr. M. Belaşcu, dr. I. Micu), au fost invitaţi şi au participat la 

numeroase dezbateri legate de problemele Reformei în sistem, a Colegiului Medicilor, a Legii 

Asigurărilor de Sănătate, a veniturilor medicilor ş.m.a. Poziţia noastră a avut totdeauna 

audienţă şi a fost, în general, corect receptată (anexa). 

 Principalele canale radio la care dr. Dan Pereţianu a acordat interviuri pe probleme de 

SIS au fost “România Actualităţi”, “BBC” şi “Europa Liberă”. La posturile de TV, parte din 

conferinţele noastre de presă s-au reflectat cu un impact mai mic ca în anii trecuţi. 

 Trebuie să remarcăm, însă că participarea noastră la nivel central a fost extrem de 

scăzută între Iulie 1999 şi Septembrie 2001; această scădere s-a datorat, mai ales, pierderii 

poziţiei deţinute în CMB/R. 

 În 2001-2002, datorită criticilor pertinente faţă de noile acte normative antireformiste 

elaborate de Guvern şi Parlament, poziţia CFMR a fost mai amplu prezentată în presă şi TV. 

Printre “susţinători” remarcăm săptămînalul “Viaţa Medicală”, cotidianele “Curentul”, 
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“Realitatea românească”, “Cotidianul” şi posturile TV “Realitatea”, “ProTV”, “B1Tv” şi 

“TVR2” 

 

 Publicarea unor materiale ale CFMR 

 

În lipsa unei publicaţii periodice proprii (a cărei apariţie a încetat în 1997, înainte de 

Congresul IV), două săptămînale de largă circulaţie în lumea medicală au publicat materiale 

ale CFMR. Acestea sînt “Viaţa Medicală”, în primul rînd, şi “Orizonturi Medicale” (vezi 

anexa). Aici, trebuie salutată extrem de buna colaborare cu Revista "Viaţa Medicală". 

 Materialele s-au referit în special la Reforma din SIS, salarii, modalitatea de 

gestionare a strategiilor propunse pentru reformarea sistemului şi haosul produs de 

guvernarea 1996-2000. 

 

 Deschiderea sitului de Internet al CFMR 

 

 Acest site a fost deschis prin bunăvoinţa Colegiului Medicilor din Bucureşti în Mai 

2000. În acest site puteţi găsi toate materialele făcute public, legate de poziţia CFMR în 

principalele domenii de interes (inclusiv această “Dare de Seamă”). 

  

13. Contacte internaţionale 
 

 1. Dr. Pereţianu şi Dr. Paul Grecu s-au întîlnit, în Iunie 1998, cu Prof. Bernard 

Glorion, Preşedintele Ordinului Medicilor din Franţa, într-un program organizat de Colegiul 

Medicilor din Bucureşti; datele prezentate de Prof. Glorion au permis elaborarea unui 

material legat de numărul adecvat de medici din România şi din Bucureşti (prezentat în oct. 

1998) 

2. Dr. Dan Pereţianu  a participat la programele de management "Cursul de Vară 

Ascona" în Iulie 1998 şi August 1999; unde a avut contacte cu nemeroase personalităţi ale 

managementului sistemelor de sănătate: G-F Domenigheti, A.P. Costadriopoulos, P. 

Archambeau, R. Desmarteau şa. 

3. O delegaţie a CFMR a participat, la Palatul Parlamentului, în Octombrie 1998 la o 

întîlnire cu dr. Shmuel Penchas, profesor de management al SIS şi director al Spitalelor 

Hadasah din Ierusalim. 

4. Dr. Dan Pereţianu a participat (şi în calitatea de preşedinte al CFMR) la a II-a 

Conf.Intrernat. de Priorităţi în Îngrijiri de sănătate, Londra, Octombrie 1998; principalele 

contacte au fost cu R.Smith, editorul Brit.Med.J., David Chinitz, profesor de management la 

Universitatea din Ierusalim şi cu reprezentanţi ai General Med. Council; “lecţiile” primite au 

fost concretizate într-un articol publicat în OM (v.anexa); 

5. Dr. Paul Grecu şi Dr. Dan Pereţianu au participat, în Noembrie 1998 la 

Simpozionul ASR şi Asoc, Spit.din Europa, Bucureşti; legăturile cu dl. C. Schutyser, 

continuate şi în 1999, s-au concretizat într-un material publicat în VM (vezi anexa); 

6. În cadrul programelor de dezvoltare a organizaţiilor pentru îngrijirile comunitare, 

dr. D. Pereţianu a participat la numeroase întîlniri cu reprezentanţi din Elveţia (Ana Maria 

Farlander), Canada, Marea Britanie, desfăşurate între 1998-2000; 

7. În August 1999, dr. Pereţianu s-a întîlnit la Bucureşti cu coordonatorul pentru 

Romania al unui program USAID, dr. Gilbert Kombe. Programul fusese organizat pentru un 

curs de 1 lună în Washington iar din partea română participaseră, în special, reprezentanţi din 

MS. 

8. NERA a publicat, în 1999, un volum legat de reforma din SIS românesc. 

Contribuţia dr. Dan Pereţianu a fost scoasă în evidenţă în acest material. Ea este importantă 
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din două puncte de vedere: dezbate realitatea alocării resurselor financiare în SIS şi prezintă 

în modul cel mai franc problema plăţilor pe sub masă. 

9. Dr. Dan Pereţianu şi Dr. Liviu Radu au participat la Lucrările Seminaruilui 

Internaţional “Cadrul legislativ al reformei în SIS”, Sinaia, Octombrie 1999. Acolo, au fost 

realizate legături cu Axel Weber, Germania, şi Mihai Ureche, Rep. Moldova. Cu acesta din 

urmă, dr. D. Pereţianu a făcut comentarii pe marginea “Legii privind minimum de asistenţă 

medicală gratuită garantat de stat”, publicată în M.O. al Rep. Moldova în Aprilie 1999. 

 10. Dr. Denis Păduraru a participat la Conferinţa Naţională cu participare 

internaţională a Asoc. Rom. Management în Mai 2000, unde a prezentat două lucrări 

recunoscute ca extrem de valoroase privind definirea pachetului minim de servicii medicale şi 

drepturile fundamentale ale pacientului şi  referitor la faptul că Colegiul Medicilor trebuie să 

susţină drepturile pacienţilor. Ulterior, aceste lucrări au fost publicate în “Revista de 

mangement” 

 11. O delagaţie a CFMR, coordonată de dr. Aurel Viţalariu a participat la un travelling 

seminar în August 2000 în Danemarca (cuprinzînd pe dr. R. Lupu, dr. L. Radu şi dr. D. 

Pereţianu). 

 12. Dr. Costin Brîncuşi şi, parţial, şi dr. Dan Pereţianu, au participat la seminarul 

PHARE pe tema asigurărilor ţinut la Palatul Parlamentului în Octombrie 2000. Aici, 

convorbirile dr. Brîncuşi cu prof. Berlin, coorodnator de program din partea Comisiei 

Europene, au fost extrem de importante şi au condus la conturarea unei imagini mai clare a 

străinilor despre mnodul în care evoluează SIS românesc. 

 13. Dr. D. Pereţianu a participat, ca preşedinte al CFMR, la a III-a Conferinţă 

Internaţională despre priorităţile în îngrijirile de sănătate, Amsterdam, Noembrie 2000.  

 14. Contacte cu BMA, NERA, alte organizaţii nonguvernamentale (ex. FDSC), 

Reprezentanţa la Bucureşti a Comunităţii Europene, General Medical Council, ALASS, 

ISPHC ş.a. au continuat pe parcursul acestor ani. 

 

14. Probleme financiare şi organizatorice 
 

 1. Congresul al IV-lea ne-a găsit cu sediul în Policlinica Vitan. Sediul CFMR a fost 

schimbat în cursul anului 1998 în Bd. Ion Mihalache, nr. 106, în clădirea Dispensarului 3, 

sector 1, mai aproape de centru.  

 2. Lipsa resurselor financiare a făcut ca atît secretara cît şi contabilul CFMR să fie 

inadecvat remuneraţi. Nu s-au mai făcut investiţii în ceea ce priveşte aparatura sau logistica 

CFMR.  

 3. În susţinerea acţiunilor sale, CN a întîmpinat numeroase greutăţi. Cele mai multe au 

fost legate de managementul resurselor umane dar şi de cel al resurselor financiare. Acestea 

au scăzut drastic din Ianuarie 2000, de cînd medicii din ambulatoriu au ieşit de pe statele de 

plată ale spitalelor. De aceea, în Februarie 2000 s-a încercat colaborarea pentru 4 luni cu 

firma “Focus” (dr. Rareş Lupu) în vederea punerii în practică a unui strategii ce ar fi trebui să 

conducă la creşterea veniturilor CFMR şi la creşterea organizaţiei în general. 

 Colaborarea nu a reuşit să îmbunătăţească situaţia CFMR. 

 4. Pentru că s-a observat reatragerea medicilor cu practică în ambulatoriu, actualmente 

medici cu practică independentă, din CFMR, Senatul CFMR a hotărît modificarea Statutului 

pînă la Congres, în sensul organizării a două departamente în cadrul CFMR: 

a. departamentul medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare cu practică 

conexă actului medical cu practică independentă; 

b. departamentul medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare cu practică 

conexă actului medical cu practică salariată. 
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 5. CFMR a reuşit să-şi deschidă pagină de internet, pin ajutorul CMB. În această 

pagină pot fi urmărite materialele prezentate de CFMR la CCDS sau la conferinţele de presă. 

 6. Problemele legate de eliberarea de bilete de odihnă şi tratament pentru perioada 

concediilor au fost rezolvate în limita posibilităţilor legislative într-un mod adecvat,  în 1999, 

2000 şi chiar şi 2001. 

 7. Între 1998-2001, în CFMR s-au înscris 3 noi sindicate:  

 Sindicatul Medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi stagiari din Cluj (Preşedinte dr. Răzvan 

Curcă); înscris în 1998; ulterior, în 2000, acest sindicat s-a retras din CFMR pe motiv că 

organizaţia noastră nu sprijină interesele rezidenţilor; 

 Sindicatul medicilor stagiari, rezidenţi, a kineteterapeuţilor din România (Preşedinte dr. 

Constantin Brîncuşi); înscris în 2000; 

 Sindicatul medicilor de medicină generală şi specialişti din sector 4 Bucureşti (Preşedinte 

dr. Tereza Franciuc). 

Din păcate, activitatea acestora, ca şi a multora din cele vechi, a fost extrem de redusă 

şi numai pentru perioade scurte de timp. 

 

IV. CONCLUZII 
 

 1. CN constată că acţiunile noastre, deşi au fost constante şi contructive, au fost în 

mare parte inconsistente. Acestea nu se referă atît în planul relalizărilor teoretice cît mai ales 

la cel al punerii în practică a strategiilor propuse cu 3 ani în urmă. 

 2. În perioada 1990-1996, CFMR s-a comportat ca singura organizaţie profesională a 

medicilor spijinitoare directă a intereselor acestora. După 1997, rolul organizaţiei pare să fi 

diminuat, în favoarea CMR. În fond, suprapunerea de atribuţii, cîştigate abuziv de către CMR 

au condus la scăderea importanţei CFMR. 

 3. Schimbarea de regim din Noembrie 1996 a avut un impact important în viaţa 

organizaţiei. Cel mai probail în rău. Schimbarea regimului din 2000 a condus la promovarea 

unor acte legislative cu un categoric caracter recentralizator şi antidemocratic. 

 4. Introducerea plăţii per serviciu în sistemul ambulator de specialitate şi creşterea 

responsabilităţii medicului de medicină generală, au condus la scăderea participării colegilor 

la activitatea CFMR. Acest fapt se vede mai ales pentru anii 2000-2002 faţă de 1998-1999. 

5. O nouă strategie şi o nouă politică de alianţe trebuie propuse de către 

Congresul al V-lea. 
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CAMERA FEDERATIVĂ A MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL NAŢIONAL 

 

I. Documente ce se regăsesc în mapă 

 

 1. Darea de Seamă a Consiliului Naţional - prezintă Dr. Dan Pereţianu 

 2. Elemente de strategie şi tactică pentru acţiunile viitoare ale CFMR - prezintă Dr. 

Liviu Radu   

 3. Rezultatul controlului Comisiei de Cenzori - prezintă Dr. Mihai Belaşcu 

5. Programul Congresului 

6. Anexe privind publicaţiile şi comunicările liderilor CFMR în probleme ale 

managementului SIS, lista talk-show-urilor la care a participat Preşedintele CFMR, 

documentul CFMR către clasa politică (martie 2000) şi rolul primăriilor în SIS, poziţia 

CFMR în privinţa Legii Cabinetului, Legii Spitalelor, CoCa şi NCoCa pe 2002 

 

II. Propunerile de modificare a Statutului  

 

 * Conform Statutului, la Congres pot fi luate în consideraţie numai acele propuneri ce 

au fost discutate în ultima şedinţă de Senat al CFMR, premergătoare Congresului. 

 ** Congresului i se recomandă să adopte propunerile ce au întrunit adeziunea 

Senatului şi să le respingă pe cele care nu au întrunit acea adeziune. 

 

1. Dr. D. Pereţianu solicită, conf. art. 135, aprobarea modificărilor la Statut, efectuate de către 

Senat, între congresul IV şi Congresul actual. Aceste modificări  au fost înregistrate la 

tribunal. Fiecare organizaţie membră are Statutul sub această formă. 

 Principalele modificări sînt cele legate de introducerea celor două tipuri de practică în 

SIS şi de clarificare a rolului CMR faţă de cel al CFMR  

2. Dr. D. Pereţianu: modificarea art. 1 în care CFMR este definit ca “organizaţie medicală”, în 

timp ce ea este organizată ca sindicat (legea 54/1991); coroborativ se vor modifica toate acele 

articole care nu sînt conforme cu noua redactare (ex. Art. 3, 48) 

 Senatul recomandă această modificare. 

3. Dr. D. Pereţianu: de introdus un nou articol, după art. 49, de la Capitol “Membri” prin care 

“Camerele judeţene ale medicilor pot să-şi organizeze departamente sau secţiuni de cadre 

medii, în măsura în care nu există conflicte de interese între membri” 

 - argumentul: există semnale din teritoriu prin care mulţi asistenţi medicali şi nurse 

sînt nemulţumiţi de poziţia Sanitas şi doresc să facă parte din CFMR. Pentru a creşte forţa 

organizaţiilor locale, CN şi Senatul au convenit textul propus, pentru a putea permite 

organizaţiilor teritoriale să se dezvolte. 

- Senatul recomandă adoptarea amendamentului (cu o abţinere) 

4. Dr. D. Pereţianu: scoaterea din statut a art. 95 care arată că Preşedintele şi Vicepreşedintele 

trebuie să facă parte din tipuri de practică. 

 - argumentul este că această prevedere îngrădeşte organizarea eficientă a activităţii la 

nivelul CN. 

- Senatul recomandă această modificare.  

5.  Dr. D. Pereţianu: modificarea art. 127, în sensul ca Congresul să fie organizat din 4 în 4 

ani şi nu din 3 în 3 cum este stipulat în prezent. 

 - argument: realitatea a arătat că în ultimii 7 ani nu s-au respectat termenele de 3 ani 

din cauza dificultăţilor organizatorice; organizarea unui Congres la 3 ani este dificilă. 

 - Senatul recomandă această modificare. 
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III. Norma de reprezentare a fost stabilită: 1 delegat la 50 membri 

 

IV. Congresul va fi condus de un prezidiu format din: 

 

 - Preşedintele (interimar) CFMR, dr. Dan Pereţianu 

 - Secretarul General al Senatului CFMR, dr. Denis Păduraru 

 - 3 membri aleşi ad hoc 

 

V. Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte – Prim Vice Preşedinte 

 

 Dr. Dan Pereţianu - Preşedinte CFMR – pentru un ultim mandat de preşedinte 

 Dr. Mihai Belaşcu - senator Prahova – pentru Prim Vicepreşedinte 

 

VI. Comisia de validare/acreditare a delegaţilor 

 

 Dr. Elena Dana Brîncuşi (Buzău) 

 Biolog Ela Alexandru (Bucureşti) 

 Dr. Liviu Radu  (Bucureşti) 

 

VII. Dreptul la cuvînt au numai delagaţii CM care au plătit cotizaţia pînă la 31.12.2001 



  3300  

CAMERA FEDERATIVĂ A MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
BD. ION MIHALACHE 106 (DISP. “AVERESCU”) 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, 78126 

TEL.: 092.341.136 (Secretariat), 092.504.098 (Preşedinte), FAX: 6656727 

Internet: www2.cmb.ro 

Email (preşedinte): dperetianu@hotmail.com; (secretar general al Senatului): 

dpaduraru2000@yahoo.com; (vicepreşedinte): pincota3@ht.ro. 

Afiliată la Conferedaraţia “Cartel Alfa”, membră a Confederation Mondial du Travail 

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL 
 

STRATEGIILE PROPUSE CONGRESULUI AL V-LEA AL CFMR 
 

 

1. Reunificarea tuturor medicilor în aceeaşi organizaţie cu forţa de a impune un statut social şi 

economic adecvat 

 Constatăm că Colegiul Medicilor nu are această atribuţie şi nici nu o practică corect; 

 Constatăm că alte organizaţii sindicale, patronale sau ştiinţifice nu au reuşit nici ele pe 

acest tărîm. 

2. Conlucrarea cu Cartel-Alfa 

 Mai eficace în planul obţinerii de drepturi pentru medici şi alţi mebrii ai federaţiei; 

3. Atragerea altor profesionişti din SIS  

 Pentru creşterea forţei organizaţiei 

4. Îmbunătăţirea statutului economico-social al membrilor CFMR 

 Este de considerat teza CMT, prin care profesioniştii cu practică independentă care au 

ca sursă de finanţare preferenţială un singur finanţator (de tipul CNAS) să fie 

consideraţi angajaţi atipici iar finanţatorul să fie considerat angajator atipic 

5. Democratizarea SIS 

 Relaţii corecte între profesionişti – fără conflicte de interese, fără concurenţă neloaială 

6. Acţiuni pentru modificare legislativă în domeniul SIS 

 Vezi şi Documentul către Clasa Politică, partea legislativă 

 Conlucrarea cu oficiul juridic al Cartel-Alfa 

 Risipirea ambiguităţii din SIS 

 Privatizarea reală a practicii şi totală a proprietăţii 

7. Acţiuni pentru alegerea liderilor CFMR în CMR la scrutinul din 2003 

 CMR are o poziţie centrală şi de monopol conferită abuziv prin lege; această poziţie 

trebuie modificată 

mailto:dperetianu@hotmail.com
mailto:dpaduraru2000@yahoo.com
mailto:pincota3@ht.ro
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