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În apărarea colegilor noştri medici - atacaţi de Casele de Asigurări 
 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Buzău a “denunţat” procuraturii din Buzău pe dna 

dr. Elena Brîncuşi, Preşedinta Camerei Medicilor Buzău. Acţiunea CASJ Buzău s-a 

petrcut în luna Noembrie 2001. Motivul a fost de fapt: 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Buzău a pierdut un proces important în faţa 

dnei dr. Elena Brîncuşi şi a colegelor sale. 

 

După cunoştinţele noastre, este primul proces pe care un medic îl cîştigă în faţa 

unei case de asigurări.  

Procesul a avut ca fond refuzul CASJ Buzău de a prelungi dr. Brîncuşi  contractul 

cu casa, pentru iunlie-decembrie 2001. Casa de Asigurări Buzău, în mod abuziv,  a 

refuzat dr. Brîncuşi prelungirea contractului valabil din 1999 pînă în Iunie 2000. 

 

 

I. Etapa Buzău 

 

1. Judecătorie 

 

În Dosarul 10562/2000, dna dr. Elena Brîncuşi cheamă în judecată CASJ Buzău, 

pentru a o obliga pe aceasta din urmă să reîncheie contract cu Cabinetul Medical 

Individual Dr. Brîncuşi pentru semestrul II 2000. CASJ Buzău a refuzat acest drept, 

aducînd ca motive Codul Civil şi nerespectarea Contractului de Comodat al CMI 

Brîncuşi. 

Judecătoria Buzău constată că dr. Brîncuşi are dreptate. Cu această ocazie, 

Judecătoria Buzău, Preşedinte, Maria  Gurzu, în sentinţa civilă 2271/22.03.2001, creiază 

jurisprudenţă în România: 
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 Atunci cînd o lege este neclară (referitor la coroborarea dintre textul Codului Civil, 

L145/1997, prvind asigurările, OG 124/1998, prvind cabinetele medicale, OMS 

509/1999, privind contractul de comodat în sistemul de sănătate şi HGR 399/2000, 

privind Contractul Cadru), ea se interpretează în sensul aplicării ei şi nu al neaplicării ei
*
 

 Atunci cînd un furnizor de servicii de sănătate, în cazul specific, un cabinet medical 

individual de pneumo-ftiziologie, îndeplineşte cerinţele legii, de constituire şi de 

baremuri şi standarde, CASJ sînt obligate să încheie contract cu acesta, prin coroborarea 

dintre textul L 145/ 1997 şi al CoCa. 

 

2. Tribunal 

 

Tulburarea CASJ Buzău a fost mare, mai ales atunci cînd a constatat că trebuie să 

plătească şi despăgubiri în valoare de aprox 60 milioane lei, sumă pe care ar fi putut să o 

realizeze CMI Brîncuşi, în perioada Iulie 2001-Martie 2001. 

De aceea, CASJ Buzîu a încercat un apel. 

Dar, Tribunalul Buzău, preşedinte Mariana Coţofană, judecător Elena Rovenţa, a 

confirmat justeţea primei decizii prin sentinţa civilă 975/5.09.2001.  

Dreptatea este de partea colegei noastre, dr. Elena Brîncuşi. 

 

II. Etapa Ploieşti 

 

3. Curtea de Apel 

 

CASJ Buzău, în necunoştinţa ei, încearcă un nou pas: recurs la Curtea de Apel 

(dosar 6731/2001). Dar iată, că şi aici, la Ploieşti, magistraţii întăresc jurisprudenţa 

generată la Buzău:  

În decizia civilă 2984/15/11/2001, CASJ Buzău este obligată la plata 

despăgubirilor şi cheltuielilor de judecată. 

 

III. Etapa Buzău 

 

Conducerea CASJ Buzău nu suportă ideea ca un medic poate avea dreptate în 

relaţia ambiguă generată de L145. 

De aceea se adresează, abuziv, Procuraturii Buzău, pentru a “face zile negre” 

colegei noastre. 

Degeaba ! Cinste celor care au avut mintea limpede ! 

Concluzie: Poliţia Buzău a anchetat “cazul”. Dna Dr. Elena Brîncuşi a fost scoasă 

de sub urmărirea procuraturii (NUP). Dosarul de la procuratură s-a închis automat. Casa 

de Asigurări Buzău este obligată să plătească dnei dr. Brîncuşi despăgubirile legate de 

judecată. 

 

 

                                                 
*
 Această temă atrage atenţia asupra interpretării abuzive de neaplicare a L 629/2001, privind cabinetele 

medicale, de către DSP Cluj, care, contrar legii, refuză medicilor din centrele medicale de diagnostic şi 

tratament să preia în contract “de comodat” spaţiile care conduc la realizarea practicii independente, cerută 

şi de strategia guvernamentală publicată în Programul de Guvernare/ 2001. 
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Comparaţie cu judeţul Cluj 

 

CASJ Cluj, avînd asigurat “spatele” Direcţiei de Sănătate Publică Cluj, a cerut 

Procuraturii, în anul 2000, să îl ancheteze pe Dr. Victor Eşanu, Preşedinte al Camerei 

Medicilor Cluj, pe motiv de fraudă legată de raportările către CASJ. 

Motivul era de fapt cererea susţinută a Dr. Eşanu, ca strigăt pentru dreptate al 

medicilor din judeţul Cluj, de a permite acestora preluarea în contract de comodat a 

spaţiilor în care îşi exercită activitatea, conform Ordonanţei 124/1998.  

După 4 luni de analize, Procuratura Cluj a constatat că Dr. Victor Eşanu, ca şi dr. 

Elena Brîncuşi, a avut dreptate. La mijloc era un joc  al intereselor, în care masa de 

medici a fost eliminată. Rolul altor organisme care blochează reforma în judeţul Cluj, ca 

şi la Buzău, şi în alte părţi, a fost descifrat de către Camera Federativă a Medicilor din 

România. 

 

 

Declarăm că îi vom susţine pe colegii noştri care merg cu dreptatea în faţă ! 

 

Declarăm că vom lupta pentru reformarea pozitivă a sistemului de îngrijiri 

de sănănăte din România ! 

 

Ne opunem arbitrariului şi blocării integrării medicinii româneşti în spaţiul 

euroatlantic ! 

 

 

 

 

Preşedinte al Camerei Federative a Medicilor din România 

 

 

 

Dr. Dan Pereţianu 

 

 


