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Cerinţele Camerei Federative a Medicilor din România 

Document adresat clasei politice româneşti 
 

Scurtă prezentare a Camerei Federative a Medicilor din România 

 

Camera Federativă a Medicilor din România (CFMR) este o organizaţie medicală 

militantă care are ca atribut esenţial apărarea intereselor economice, sociale, profesionale, 

culturale şi sportive ale membrilor săi, conform Legii 54/1991, art.2 si art.4.(art. 1 din 

Statutul CFMR). 

 CFMR susţine interesele medicilor şi personalului paramedical cu 

activitati conexe cu studii superioare de lungă durată cu practică salarială precum şi 

interesele medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare de lungă durată cu 

practică independentă. (art. 2 din Statutul CFMR). 

CFMR este o federaţie de organizaţii medicale, constituită prin libera aderare a 

acestora; organizaţiile componente ale CFMR îşi păstrează personalitatea juridică.  

 CFMR este independentă faţă de puterea politică, legislativă sau executivă, 

centrală sau locală,  faţă de Casele de Asigurări de Sănătate şi faţă de Colegiul Medicilor 

din România (CMR).(art. 3 din Statutul CFMR). 

 

 Corespunzător scopului pentru care militează, CFMR constată că situaţia 

membrilor noştri nu este corespunzătoare stadiului de dezvoltare şi democratizare a 

societăţii româneşti. 

 De aceea, în contextul apropiatelor alegeri, locale (iunie 2000), parlamentare şi 

prezidenţiale (noembrie 2000) adresează prezentul document celor care, prin poziţia de 

drept, sînt în măsură să schimbe lucrurile în bine. Considerăm că două sînt nivelurile la 

care clasa politică românească poate interveni pentru ameliorarea situaţiei din sistemul de 

îngrijiri de sănătate: domeniul legislativ, cel mai important, şi domeniul executiv. 

 

Cerinţele Camerei Federative a Medicilor din România pentru domeniul legislativ 
 

1. Modificarea Legii Asigurărilor Sociale de Sănătate (145/1997) pentru a legifera dreptul 

organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative de a participa la elaborarea şi luarea 

deciziilor importante legate de apărarea intereselor economice, sociale ale acestora 

(Contractul Cadru şi Normele la Contractul Cadru). 

 



2. Modificarea Legii Asigurărilor Sociale de Sănătate (145/1997) pentru a defini clar 

caracterul contribuţiei obligatorii la fondurile de asigurări sociale de sănătate, ca fonduri 

publice private, cu destinaţie precisă şi folosire integrală. 

3. Modificarea Legii Asigurărilor Sociale de Sănătate (145/1997) pentru a defini Casele 

de Asigurări de Sănătate ca “instituţii de drept public” şi nu ca “instituţii publice”. 

4. Modificarea Legii exercitării profesiei de medic şi de organizare a Colegiului 

Medicilor din România (74/1995) în sensul clarificării atribuţiilor strict profesionale şi de 

jurisdicţie ale Colegiului Medicilor din România în raport cu alte organizaţii cu drept de 

reprezentare în sfera socio-economică (sindicate, patronat), incluzînd şi delimitarea faţă 

de atribuţiile Ministerului Sănătăţii şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

corelat cu reglementările sistemului de asigurări de sănătate. 

5. Modificarea Legii exercitării profesiei de medic şi de organizare a Colegiului 

Medicilor din România (74/1995) în sensul clarificării atribuţiilor Colegiului Medicilor 

din România privind reprezentarea de către acesta a drepturilor pacientului, corelat cu 

exercitarea profesiei de medic. 

6. Realizarea cadrului legislativ care să permită alocarea anuală a cel puţin 7% din 

Produsul Intern Brut pentru sistemul de îngrijiri de sănătate. 

 

Cerinţele Camerei Federative a Medicilor din România pentru domeniul executiv 

 

7. Asigurarea drepturilor la venituri şi salarii în conformitate cu deminitatea profesiei, 

indiferent de sistemul de finanţare (bugetar, public privat din asigurări sau strict privat). 

8. Elaborarea documentelor şi reglementărilor legate de venituri pentru a asigura, în 

cadrul sistemului de îngrijiri de sănătate, a unui minim de 3-5 ori salariul mediu pe 

economie pentru personalul cu pregătire universitară de lungă durată. 

9. Colaborarea reală cu Camera Federativă a Medicilor din România la elaborarea şi 

luarea deciziilor în domeniile care fac obiectul activităţii CFMR: apărarea intereselor 

economice, sociale, profesionale, culturale şi sportive ale membrilor săi, conform Legii 

54/1991, art.2 si art.4. 

10. Protecţia activităţii sindicale şi a liderilor sindicali. 

11. Eliminarea ingerinţelor politice, traficului de influenţă, clientelismului, nepotismului 

din sistemul românesc de îngrijiri de sănătate. 

12. Instituirea unei comisii mixte, Ministerul Sănătăţii, Camera Federativă a Medicilor 

din România, alte organisme sindicale, patronale, de finanţare (Case de Asigurări), 

prtofesionale (AMR, ASR, CMR), pentru asanarea haosului indus de prevederile 

contradictorii ale actelor normative din sistemul de îngrijiri de sănătate. 

 

Preşedinte,  

 

Dr. Dan Pereţianu 

 


