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Către Comisia Consultativă pentru Dialog Social – Ministerul Sănătăţii 

 

 

Poziţia CFMR legată de modificarea Legii Asigurării Sociale de Sănătate 

 

Prin Odonanţă de Urgenţă, joi 14.09.2000, la iniţiatia noului preşedinte al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, dr. Virgil Păunescu, Guvernul României a modificat 

drastic Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate. 

 Se pot face două categorii de comentarii: unele axate pe motivele introducerii 

modificărilor şi alte pe aspectul de analiză legat de textul legii (litera) şi de spiritul legii. 

 Cum  nu am făcut parte din staful care a decis modificările, nu pot decît să 

presupunem că acestea au vizat o mai bună funcţionare a instituţiei Casei de Asigurări, în 

contextul unor relaţii neadecvate între casele judeţene, cea naţională, cele două case 

paralele, în relaţie cu Ministerele de Finanţe şi al Sănătăţii. Vezi şi comentariile noastre în 

Comisia Consultativă pentru Dialog Social. 

De aceea, în materialul de mai jos, Consiliul Naţional al CAMEREI 

FEDERATIVE A MEDICILOR DIN ROMÂNIA face o succintă analiză a noilor 

prevederi, în comparaţie cu cele vechi şi în corelaţie cu alte acte legislative existente şi cu 

prevederile Programului de la Bruxelles, lansat în Iarnă de Premierul Mugur Isărescu. 

 

Art. 1. Prima modificare importantă este realizată asupra art. 2 din LASS. Aici se adaugă 

un nou paragraf care stipulează că: “ CNAS avizează toate actele normative referitoare la 

organizarea sistemului de asigurări de sănătate din România.”  

Textul este de o duritate extremă. El se adresează, aparent, caselor judeţene, pe 

care predecesorii par a le fi “pierdut pe drum”. Mai important poate fi, în contextul 

textului, relaţia CNAS cu Ministerul Sănătăţii; căci, în fond, nici un act medical din 

România nu se desfăşoară în afara “sistemului de asigurări”. Prin acest text, Ministerul 

Sănătăţii a devenit anexa CNAS. Este posibil şi alt comportament: orice act financiar al 

Ministerului de Finanţe cu impact asupra sistemului de sănătate va trebui să aibă girul 

CNAS, ceea ce ar putea fi benefic. 

 

Art. 2. O modificare, aparent importanată, dar puţin probabil de a putea fi pusă în 

aplicare în mod direct, ca şi pînă acum, este cea care reafirmă, la art. 10.2, că “În cazul 

neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de sasigurări sociale 

de sănătate, CNAS, prin CASJ şi a Mun.Buc. (s.n. text nou), va proceda la aplicarea 

măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului ASS şi a 

majorărilor de întîrziere”.  
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Primele comentarii asupra acestui text au fost axate pe posibilitatea ca CASJ să 

recupereze bani datoraţi de contribuabilii rău-platnici (vezi inteview-ul acordat pe 

15.09.2000 la BBC de dr. Dan Pereţianu). Atunci, am arătat că este puţin probabil ca un 

“terţ plătitor” (CASJ) să fie (sau să aibă atribuţii de) instrument al Min. Finanţe – 

singurul în măsură să execute silit. Iar dacă acelaşi minister nu a reuşit-o cu Sidex, 

Siderurgica, Huila, Tractorul şi Roman, cum ar putea reuşi nişte “amărîte” CASJ ? În 

acest context, ar fi de aşteptat şi de văzut dacă Min.Finanţe ca ajuta CNAS la recuperarea 

banilor; sau dacă CNAS va deveni departament specializat al Min. de Finanţe. 

Dar, de fapt, modificarea importantă se axează pe faptul că CASJ devin parte a 

CNAS.  

 

Art. 3. O modificare d-a dreptul majoră apare la art. 11.2, legat de modul în care se 

elaborează Contractul Cadru (CoCa). Pînă la această ordonanţă, CoCa era elaborat de 

CNAS şi Colegiul Medicilor din România (CMR), la nivelul structurilor sale centrale. 

Ori, noul text elimină CMR de la elaborarea CoCa: “Drepturile prevăzute la alin.1 se 

stabilesct pe baza contractului-cadru, elaborat de CNAS (s.n. numai), cu consultarea 

CMR şi cu avizul M.Sănătăţii, aprobat prin HGR, în condiţiile prezentei legi.” 

 Impactul acestui text asupra corului medical poate fi imprevizibil. Cu toate 

acestea, textul reprezintă un pas înainte spre realizarea obiectivelor admise încă din 30 

Martie 2000 de către Consiliul Economico-Social, prin care recomanda modificarea 

acestui articiol în sensul acceptării la elaborarea CoCa şi a federaţiilor sindicale şi 

patronale, reprezentative pe ramura sanitară. 

 

Art. 4 şi 5. Reprezintă două modificari minore, în folosul pacienţilor care vor beneficia 

de gratuitatea actului stomatologic şi în perioada 16 (vechea prevedere) – 18 (noua 

prevedere) ani. 

 

Art. 6. Reglementarea elimină prevederile art. 35.e, ce conferea CMR atribute alături de 

Legea 74/1995 (Legea colegiului) şi ilogice. Textul eliminat suna: “ CMR participă la 

elaborarea planurilor de construire de spitale şi de dotare cu echipament de mare 

performanţă medicală”. Eliminarea este de bun argur pentru linia pe care ar trebui să o 

urmeze Min.Sănătăţii: clarificarea atribuţiilor CMR. (Este de menţionat că această 

prevedere, ca şi multe altele, a fost introdusă în proiectul prof. Mincu – PDSR 1993, în 

Iunie 1997, la votarea LASS, de către deputaţii Ion Berciu – PNTCD şi Francisc Baranyi 

– UDMR, după ce fuseseră aleşi secretarul general şi, respectiv, vicepreşedintele CMR.). 

De aceea socicităm MS elaborara unei Ordonanţe de Urgenţă, cu consultarea CFMR, 

pentru acest subiect. 

 

Art. 7. Secţiunea 5, referitoare la acreditare, prin modificarea art. 36, suferă o importantă 

clarificare prin adăugarea unui paragraf extrem de important (36.2): “Prin acreditare, în 

sensul prezentei legi, se înţelege dreptul acordat celor de la alin.1 de a intra în relaţie 

contractuală cu CAS.” 

 Acest paragraf arată că CAS şi CMR (Comisia paratiră) nu au drept de control 

asupra personalului angajat al furnizorilor de servicii, ci au numai dreptul de a constata că 

furnizorul de servicii îndeplineşte standardele şi criteriile pentru care poate intra în relaţie 

contractuală cu CASJ !! Modificarea este importantă, căci pînă acum Comisiile paritare 
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avizau medici de spitrale, asistenţi, alţi angajaţi, fapt cu totul ilogic. Noua ordonanţă pune 

ordine în acest domeniu, şi pune în practică cerinţele CFMR comune cu cele ale MS, 

exprimate deseori în această comisie. 

 

Art. 8. Aici apare o modificare importantă, dar care este în afara legii, atît a LASS cît şi a 

Legii Spitalelor 146/1999. Nooua ordonanţă introduce un  nou paragraf la art. 44, astfel 

că: “Pentru spitalele finanţate preponderent de la CAS, Casele încheie contract de 

management cu conducerea spitalului, tinînd cont şi de prevederile Legii 146/1999.” 

 Dacă CASJ vor încheia contrate de management cu conducerea spitalelor atunci, 

conform art. 11/Legea 146, spitalele devin proprietatea CASJ !!! Acest articol încalcă şi 

Legea 213/1998, privind proprietatea publică a statului, care arată că proprietarul 

spitalelor municipale, orăşeneşti şi comunale este primăria, iar proprietarul spitalelor 

judeţene este consiliul local judeţean. 

 La acest text este de făcut menţionarea că MS nu şi-a făcut datoria de a trasfera 

Primăriilor şi Consiliilor Judeţene unităţile sanitare conform egii 213/1998. 

 

Art. 9 şi 10. Aceste articole aduc o clarificare importantă legat de modul în care se 

folosesc fondurile judeţene spre deosebire de fondurie naţionale. Modificarea se răsfrînge 

şi asupra modificării corelative propuse de către Ordonanţa de Urgenţă 30/6.11.1998: Art. 

59: “Fondurile ASS colectate de CASJ/MB se utilizează pentru: a. plata medicamentelor 

şi a serviciilor mediale acordate; b. cheltuieli de administrare, funcţionare şi capital 

proprii, în cotă de maxim 5%; c. fond de rezervă propriu în cotă de 5%; d. o cotă de pînă 

la 25% în contul CNAS.” Art. 60: “Fondurile ASS colectate de CNAS conform art. 59.d 

de la CASJ precum şi de la casele de asigurări de sănătate asimilate CASJ se utilizează 

pentru: a. fondul de rezervă propriu în cotă de 5%; b. cheltuieli de administrare, 

funcţionare şi cheltuieli de capital în cotă de maxim 5%; c. fondul de redistribuţie pentru 

susţinerea bugetelor CASJ cu dezechilibre financiare.” 

Se observă, însă, necorelarea dintre art 59 şi 60 legat de faptul că din art. 59 nu 

rezultă clar că casele de asigurări ale armatei şi transporturilor contribuie la CNAS cu 

cota de 25% . 

 

Art. 11. În plan organizatoric, acest aritcol este cel mai important căci  modifică radical 

autonomia CASJ stipulată de art. 62!: Art.62.1.“CNAS este insituţie publică autonomă, 

cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, avînd ca principal obiect de activitate 

administrarea fondului ASS şi asigurarea funcţionării sistemului de ASS din România.” 

Art. 62.2: “CASJ/MB (n.n. dar ! fără CAS ale armatei şi transporturilor) sînt unităţi 

descentralizate în subordinea (s.n) CNAS, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ. 

Avînd ca principal obiect de activitate administrarea fondului ASS şi asigurarea 

funcţionării sistemului de ASS din România.” 

Acest articol nu trebuie aplicat pe termen mediu sau lung. El arată că de fapt, nu 

există un sistem de asigurări sociale de sănătate, căci acest sistem presupune respectarea 

principiilor de la art. 1 al LASS: principiul solidarităţii, descentralizării, subsidiarităţii şi 

al liberei alegeri ! 

Ar putea fi înţeleasă atitudinea noilor conducători ai CNAS pentru creşterea 

eficacităţii acţiunilor CNAS în teritoriu, însă noua reglementare reprezintă un clar 

sîmbure de totalitarism. 
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Art. 12. Acest articol modifică art. 93 din Ordonanţa de urgenţă 30/1998, ce modifica 

LASS la acel moment. Modificarea este extrem de importantă. Esenţa ei este că un singur 

om va putea conduce şi controla activitatea din întreg sistemul romînesc de sănătate. 

Acest om este Preşedintele CNAS: ”În perioada 1.01.1999-31.12.2002, organul de 

conducere al CNAS este Preşedintele CNAS, numit de către Primul Ministru. 

Preşedintele CNAS este ordonator principal de credite (n.n. de obicei ordonator este o 

insittuţie nu un om !!). Acesta este sprijinit (s.n) în activitatea sa de către un 

Cons.Administrţie, potrivit art. 94, 95 şi 101. Atribuţiile C.Adm. Sînt stabilitte de către 

Preşedinte, care aprobă statutul şi regulamentul CNAS.” 

 Problema apare în momentul punerii în aplicare a acetor prevederi. Va putea un 

om să rezolve ce nu au făcut o mulţime ? Cum vor privi reprezentanţii preşedinţiei din 

C.Adm această prevedere ? Pe termen scurt, însă, CFMR este dispus să-l sprijine pe dr. 

Virgil Păunescu. 

 

Art. 13. Modificările induse de prevederile acestui articol arată încă odată caracterul 

centralist al noii ordonanţe. Conducerea CASJ va fi coordonată de la centru inclusiv prin 

nominalizarea conducătorului judeţean !: “Art. 101 se reformulează şi va avea următorul 

cuprins: 1. Conducerea operetivă a activităţii CASJ/MB se exercită de către un director 

executiv numit de Preşedintele CNAS. 2. Ocuparea postului de director executiv se face 

prin concurs, conform legii. Directorul executiv este ordonator secundar de credite (s.n, 

vezi mai sus). 

 

Art. 14. La fel ca şi la nivel naţional, unde C.Adm nu mai are decît rol decorativ, la nivel 

judeţean, reprezentanţii consiliului judeţean, al patronatului şi al sindicatelor vor deveni 

nişte simpli figuranţi: “Art. 102 se reformulează şi va avea următorul cuprins: 1. Pentru 

rezolvartea problemelor legate de activitatea CASJ/MB, directorii executivi sînt sprijiniţi 

de un consiliu de adm., format din 9 membrii (punctele a.b.c precum şi pct. 2, nu se 

modifică faţă de ORD URG 30/1998). 

 La acest punct, este de analizat reacţia Federaţiei Sanitas, care are în C.Adm. 

judeţene foarte mulţi reprezentanţi. Prin acest text. F.Sanitas pierde mult din controlul 

CASJ (CNAS !). 

 

Art. 15. Cu toate acestea, probabil pentru a nu creia mari anumizităţi legate de abolirea 

funcţiilor unor oameni obişnuiţi cu un anumit nivel salarial şi cu o atitudine autoritară, 

articolul 15  prevede conservarea veniturilor membrilor de administraţiei: “Articolul 

103.5 se reformulează şi va avea următorul cuprins: “Membrii C.Adm ai CNAS şi a 

CASJ/MB beneficiază de o indemnizaţie lunară de pănă la 20% din salariul preşedintelui 

CNAS, respectiv din salariul directorului executiv al CASJ/MB.” 

 

 

            Un aspect care ne interesează în cel mai mare grad este cel legat de impactul 

noilor reglementări asupra veniturilor medicilor şi al celuilalt personal medical. 

O scurtă privire ne arată că noile reglementări nu afectează capacitatea 

cabinetelor, policlinicilor şi spitalelor de a contracta cu casele judeţene. În plus, se 
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observă preocuparea noii conduceri a CNAS de a spori fondurile caselor de asigurări. 

Fapt ce s-ar putea reflecta în creştea veniturilor furnizorilor de servicii. 

Datorită faptului că CMR este condus cu precădere de medici de spital, în relaţie 

cu faptul că CNAS şi M.Sănătăţii erau/sînt conduse de medici de spital, a condus, în 

ultimele Norme CoCa ca sumele alocate spitalelor să fie mult mai mare, în detrimentul/ 

prin scădrea sumelor destinate ambulatoriului. Faptul a fost considerat ca acţiune 

împotriva strategiei guvernamentale depuse la Bruxelles de Premierul Mugur Isărescu.  

Reglementarea nouă, legată de blocarea CMR în elaborarea CoCa, poate conduce la 

accesul la discuţiile cu CNAS a mai multe grupuri profesionale, în plus faţă de CMR, 

pentru realizarea intereselor comune cu cele ale bolnavilor. 

 

 

 

Consiliul Naţional al CAMEREI FEDERATIVE A MEDICILOR DIN 

ROMÂNIA 


