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I. INTRODUCERE  
 

Premize politice şi legislative 

 

Dacă vă mai aduceţi aminte, de fiecare dată în introducerea la o « Dare de seamă », 

fie eu, fie antecesorii mei (i.e. dr. Dragoş Nicolescu) începeam cu: “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.” 

Sau : “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.”  
Acum

1
, aş putea începe prin aceeaşi formulă. Şi chiar aşa voi face, pentru că 

situaţia socio-politică este cea care generează legi şi norme, care, în final ne conduc spre o 

viaţă mai bună sau mai rea. 

Premizele de acum par a fi mai îmbucurătoare, căci un regim « ticăloşit » a fost 

schimbat în Decembrie 2004. Cu toate acestea, unele din dorinţele noastre nu s-au 

îmdeplinit : 

 Ne aşteptam ca dl. Ministru Nicolăescu să modifice în « noul pachet » acel text care să 

permită apariţia caselor de asigurări independente ; 

 Ministrul nu a clarificat pe de-antregul ceea ce înseamnă « autoritate » a statului 

român, organizaţia obligatorie, un alt gen de sindicat al medicilor, CMR arogîndu şi în 

continuare atribute sindicale; 

 Primul Ministru a anunţat încă din vara lui 2005 că majorările salariale din Octombrie 

vor fi substanţiale; 

 Tichetele de masă, pentru care s-a făcut atîta tămbălău (vezi cazul Sanitas) nu se dau în 

multe instituţii sanitare. 

 

În consecinţă, elementele pentru care ne luptăm de ani de zile, probabil că vor fi 

obiectivele noastre şi în continuare, chiar dacă, în contextul « Reformei », mai atenuat:  

 ambiguitatea actelor normative; 

 promovarea conflictelor de interese în sistem şi a concurenţei neloaiale; aceasta din 

urmă chiar nu a fost abordată de noul “Pachet”; 

 centralizarea proceselor reformatoare.  

 

Două situaţii politice diferite cu aceleaşi urmări 
 

Congresul al V-lea s-a desfăşurat în timpul ministeriatului dnei dr. Bartoş – PSD. 

Acum, avem în faţă ministeriatul DA, cu ministru dl Eugen Nicolăescu – PNL. 

                                                                                        
1
 Materialul a fost redactat pînă la 20 Martie. 



Trecem peste două situaţii politice aparent extrem de diferite. Dar constatăm că 

cererile noastre au rămas aceleaşi, atunci ca şi acum. De altfel, aceasta este chiar 

normalitatea : cererea de mărire a salariilor şi veniturilor, indiferent de cine ne conduce. 

 

Noua echipă a alianţei DA 

 

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

Ministerul Sănătăţii a echipei DA condusă de dr. Mircea Cinteză. 

Relaţia cu MS părea a deveni, în ianuarie 2005 mai instituţionalizată ca pînă acum. 

În  perioada Ianuarie 2005-Februarie 2005, relaţia cu MS a fost relativ bogată, cu 

toate că în această perioadă MS nu şi-a organizat structurile. Odată cu numirea celor trei 

secretari de stat (Ionel Roman-PNL, ulterior schimbat cu Dr. Virgil Păunescu-PNL, Vlad 

Iliescu-PUR/PC, Cristian Vlădescu) a urmat o perioadă de nonconlucrare. A fost “o lună 

de miere”, aproape cum a fost în 2001, cu cele 5-6 “luni de miere” cu PDSR. 

Lipsa de progrese în reformarea sistemului a condus la înlăturarea prof. Cinteză şi 

schimbarea lui cu dl. Eugen Nicolăescu. Primele declaraţii ale acestuia au părut a fi mai 

îmbucurătoare. Ele au fost urmate la scurt timp de « bomba » mediatică a discuţiilor  pe 

marginea unui « pachet de reformă » în SIS. 

Poziţia noastră faţă de pachet este foarte clară (anexa). Mai puţin clară a fost pentru 

mulţi din colegii noştri motivaţia comportării Consiliului Naţional (vezi mai departe), 

aparent aprobatoare. 

 

Premize sociale – veniturile medicilor 

 

Afirmam la Congresul al V-lea (2002), că evenimentul avea loc într-un moment în 

care se poate afirma că existau, prin prisma cîştigurilor, patru categorii de medici; aceste 

categorii de medici există şi astăzi: 

 medici salariaţi (în spitale) cu posibilităţi de a-şi “rotunji” 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; şi 

 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 

şi face în continuare 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. Deşi MS afirmă cu totul altceva, despre acest context. Noi încercăm 

exact de a demonstra contrariul. 

 

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 (a necesitat modificarea, de abia în 2004, a 

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. 

Cu toate acestea, nici una din guvernările de pînă acum nu a reuşit să clarifice 

situaţia « liberilor întreprinzători » şi rolul sindicatelor acestora. 

CFMR şi-a modificat statutul cu 6 ani în urmă, pentru a permite apartenenţa la 

sidicatul medicilor a tuturor medicilor din România, aşa precum există în Marea Britanie 

(vezi anexa – Lecţii engleze). 



 

II.  PRINCIPALELE PROBLEME CARE AU FĂCUT OBIECTUL 

ACTIVITĂŢII CFMR 
 

      

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

către Congresul al V-lea din Martie 2002 
 

  Strategiile propuse în 2002 

 

   În 2002, Congresul al V-lea a propus 7 strategii: 

1. Reunificarea tuturor medicilor în aceeaşi organizaţie cu forţa de a impune un statut 

social şi economic adecvat 

 Constatam că Colegiul Medicilor nu are această atribuţie şi nici nu o practică 

corect; 

 Constatam 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 membrii ai 

federaţiei; vezi şi noul CCM 

3. Atragerea altor profesionişti din SIS  

 Pentru creşterea forţei organizaţiei;  

4. Îmbunătăţirea statutului economico-social al membrilor CFMR 

 Este de considerat teza CMT (la care sîntem afiliaţi prin Cartelul Alfa), 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 modificarea legislativă în domeniul SIS 

 Vezi şi Documentul către Clasa Politică, partea legislativă 

 Conlucrarea cu oficiul juridic al Cartel-Alfa 

 Risipirea ambiguităţii din SIS; unii paşi timizi în “Pachet” 

 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 

 

 

 Politica de alianţe 

 

1. Afilierea la Cartel Alfa,, efrectuată cu 1 lună înainte de Congresul al V-lea este, poate, 

cea mai importantă acţiune pe linie de alianţe pe care CFMR a iniţiat-o în ultimii 5 ani 

(vezi şi capitol separat). 

2. Cu CMR, s-a încercat, în 2002 şi 2003 instituţionalizarea unei relaţii oficiale. Au avut 

loc mai  multe întîlniri cu între Conducerea CFMR (Dr. Belaşcu, Dr. Pereţianu) cu prof. 



Mircea Cinteză. Ele s-au finalizat numai prin coorganizarea şi coparticiparea la Mitingul 

din 6 Aprilie 2003 şi apoi la cel din 15 Decembrie 2004. 

3. Cel mai apropiat prieten instituţional a rămas « Convenţia Medicilor Democraţi », care, 

prin preşedintele său, Dr. Geroge Calalb, a participat la numeroasele luări de poziţie ale 

CFMR, întărindu-le importanţa ; 

4. Colaborarea cu Federaţia Sanitas a fost nulă la nivel central; unele contacte locale au 

fost ceva mai bune (ex. Suceava). Faptul este complet diferit faţă de anii anteriori. Evident 

că poziţia politică făţiş proPSD a Fed. Sanitas este cauza. 

5. Forumul Civic Românesc, alături de care am semnat un apel politic către ţară în 

toamna lui 2004, ne-a sprijinit, în mod special în a menţine trează opinia publică la 

problemele din SIS. 

6. La 8 August 2005, FCR a sărbătorit 1 an de existenţă în noul sediu din bd. Mărăşti, în 

clădirea Academiei de Ştiinţe Agricole. 

7. La 5 Noembrie 2002 a fost semnat un protocol comun, în prezenţa presei, la Sediul 

« Asociaţiei 21 Decembrie » cu : SNMG (Dr. Cristian Oană), PMF (Dr. Doina Mihăilă), 

AMS (Dr. Adrian Dragomir), CMD (Dr. G.Calalb) - pentru realizarea unui front comun 

împotriva abuzurilor MS.  

8. Atragerea de partea acţiunilor CFMR  a unor din patronatele din SIS. În acest sens, mai 

multe contacte au fost efectuate cu Patronatul Medico-Farmaceutic; vicepreşedinte dr. 

Mircea Bourceanu (MG/F Tulcea) şi Patronatul Laboratoarelor (LaborMed), dr. Nicoleta 

Manu; amîndouă fără finalitate deosebită. Cu toate acestea, dr. Bourceanu a sprijinit 

poziţia nostră în problematica CMR, la discuţiile pe marginea “pachetului”. 

9. Un alt bun prieten al CFMR a fost şi este “Mişcarea Europeană-Secţia România”, atît 

prin preşedintele său, Dr. Corneliu Zeană, cît şi prin ziarul său, redactat de dl. Silviu 

Alupei (de la “România Liberă” şi, ulterior, « Ziua ») (vezi şi mai depaerte); 

10. În Septembrie 2005, CFMR, alături de Asociaţia « Europa » (Bogdan Drăghici) şi 

Iniţiativa R (Romulus Cristea) am format un grup de reflexie pe tema unui guvern corect, 

transparent şi responsabil, numit AGORA (Asociaţia pentru un guvern onest resposabil şi 

auster). O primă acţiune a fost conferinţa de presă din 21 Septembrie. 

 

Maniera de acţiune  

 
 În Martie 2002, cînd dr. Dan Pereţianu a fost reales Preşedinte al CFMR, i s-a 

reproşat faptul că activitatea CFMR între 1998-2002 a fost prea “în surdină”. Adevărul era 

valabil numai pentru perioada 1998-2000. Din 2001, CFMR a redevenit o “voce” în 

dinamica societăţii civile româneşti. 

 Recunoaşterea acestei voci distincte în lumea societăţii civile dar şi în media este 

dovedită de numeroasele comunicate, interviuri şi articole realizate, elaborate şi publicate 

de liderii noştri între 2002 şi 2006. 

 Aceste acţiuni pot fi însă socotite de unii ca “soft”, faţă de marile manifestări 

sindicale de tip miting sau chiar grevă, pe care alţii – de exemplu Sanitas – le adoptă. 

 Din păcate, forţa de coordonare a medicilor pentru realizarea unor astfel de acţiuni 

este deficitară, chiar dacă, în două rînduri între 2002-2005, CFMR a participat la 

manifestări sindicale ample. 

De pe această poziţie, am arătat multiplele neajunsuri ale LASS, cu modificările ei 

ulterioare, de tipul OU 150/2002, Legii Colegiului, inclusiv cea nouă, 306/2004, Legii 

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

considerat şi consideră şi acum, în 2006 (ca şi în 2002) 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 (faţă de perioada “explozivă” dintre 1990-1995) 

se datoreşte în principal Legii 74/1995 şi urmaşei acesteia, 306/2004. Sînt cele două legi 

care au creiat şi întreţin ambiguitatea funcţiei colegiale vs a celei sindicale (şi patronale). 

Ambiguitatea sa (a legii) de exprimare, prin care mulţi medici (precum şi opinia publică, 

vezi anexa) consideră Colegiul ca pe un sindicat, creiză mari probleme existenţei CFMR 

(vezi mai departe). 

 Cu toate aceste vicisitudini, în ultimii 3 ani, poziţia CFMR a fost puternic 

mediatizată (vezi anexa); ea a devenit extrem de contestatoare faţă de actele normative 

centralizatoare ale vechii (PSD) şi actualei (PNL/PD/PUR) administraţii MS/CNAS. 

 Pe acest fond, CFMR a observat devierea de la democraţie a numeroşilor miniştri 

ce s-au perindat pe la MS între 2002 şi 2006 (# 6). În diferite situaţii, CFMR a cerut 

demisia şi demiterea a următorilor miniştri : dr. D. Bartoş, dr. O. Brînzan şi dr. M. Cinteză. 

În plus, pentru abaterea gravă de la principiile statului de drept, CFMR a cerut demisia 

acelor miniştri şi chiar prim miniştri şi preşedinţi de CNAS care au semnat diferite acte 

normative abuzive: dl. A. Năstase, dl. C.Popescu Tăriceanu, dl. I. Rus, dl. V. Blaga, dl. O. 

Cosmîncă, dl. E. Ţurlea, dl. C. Vlădescu, dr. D. Bartoş, dl. M.Mitrea, dl. I. Popescu ş.a. 

 Toate acestea dovedesc cît de coruptă este puterea între 2002-2006, în statul de 

drept incipient care se numeşte România. Dar, aceastea arată şi că există încă vizionari şi 

utopişti care încearcă să ocrotească această societate democratică fragilă. 

 

2. Acţiuni operaţionale în cadrul organizaţiei 
 

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

continuarea atitudinilor flexibile şi constructive propuse din Decembrie 1996, atît faţă de 

MS, cît şi faţă de CNAS şi alte organisme ale puterii de stat. Aceasta în cazul cooperării. 

În lipsa acestei cooperări, s-a convenit modalitatea de reacţiune rapidă prin 

comunicate în presă şi mass media. 

Atitudinea MS faţă de CFMR a fost în general negativă între 2002 şi 2005. 

Personalităţile, atît de diferite ca apartenenţă politică sau civică, ale miniştrilor, secretarilor 

de stat şi directorilor din MS sau ale preşedinţilor CNAS, au condus însă la atitudini 

similare faţă de de CFMR: noncooperare. Ultima conducere ministerială a fost însă mai 

apropiată de vederile noastre, prin comportament şi realizări. 

 2. Probabil că acţiunile noastre, extrem de radicale, faţă de mecanismul exercitării 

puterii în cadrul SIS, precum şi consecvenţa susţinerii principiilor democratice pentru 

alcătuirea sistemelor de sănătate, a fost cauza pentru care guvernanţii au preferat să ignore 

CFMR. 

 3. CFMR a acţionat permanent pentru atragerea atenţiei modului de alcătuire al 

SIS, asupra subfinanţării cronice a sistemului de sănătate şi a cerut continuu creşterea 

alocării de bani pentru acest sector şi descentralizarea deciziei în sistem. Aceste deziderate 

au fost permenent comunicate în mass media, ori de cîte ori a fost ocazia. 

 

Etape distincte în viaţa organizaţiei 
 

 Aşa cum afimam şi în 2002, elementul pe care s-a centrat activitatea organizaţiei 

între 2002-2006 a fost determinat de proasta interpretare a legii de către corpul medical şi 

de întreaga opinie publică, prin care Colegiul Medicilor din România a devenit “sindicatul” 

medicilor din România. 

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

considerînd-o neconstituţională, şi a cerut liderilor aleşi ai CFMR să militeze pentru 



clarificarea relaţiilor sindicale, patronale şi colegiale din SIS. Este de subliniat poziţia 

destul de clară a Ministrului Nicolăescu în noul « pachet » prin care cere CMR să renunţe 

la activitatea sindicală şi patronală. 

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

faţă de cerinţa ca MS să respecte prevederitle Legii 54/1991, ulterior devenită Legea 

54/2003, privind sindicatele, în ceea ce priveşte politica de transparenţă şi colaborare cu 

CFMR. 

Dar, spre deosebire de ce spuneam la Congresul al V-lea, unde puteam împărţi 

evoluţia noastră în funcţie de factorul socio-politic, acum nu mai putem face acelaşi lucru. 

Iar aceasta se întîmplă pentru că în aceşti 4 ani (2002-2006) viaţa organizaţiei a fost 

uniformă, constantă fără elemente speciale de notat. 

Nici chiar numirea vicepreşedintelului Cartelului Alfa în poziţia de VP al CNAS, 

nu a reprezentat pentru CFMR un element de modificare a statutului sau a tipului de 

reacţie. 

Nici apariţia prof. Cinteză, sprijinit de CFMR în Decembrie 2004, nu a schimbat 

poziţia CFMR. 

Nici schimbarea constantă a miniştrilor sănătăţii nu a reprezentat un element major 

în viaţa organizaţiei. 

Nici alegerile sau discuţiile politice (vezi şi mai departe). 

Poate o mai adecvată poziţie în SIS va avea CFMR după punerea în aplicare a 

noului « pachet », care are trei lucruri pozitive (vezi mai departe). 

 

Acţiuni în cadrul “Cartelului Alfa” 
 

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

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

confederaţie, dorinţa noastră de a ataca în contencios acele 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.  

Prin Caretlul Alfa, CFMR a participat la următoarele acţiuni: 

 Mitingul Cartelui Alfa, organizat pe 11 Iunie 2002, la Bucureşti, prin dr. Liviu Radu şi 

dr. Victor Eşanu (Cluj).  

 procesul împotriva Guvernului, prin atacarea HGR 1509/2002, privind CoCa/2003 

medicamente compensate/gratuite; între 2003 (Curtea de Apel)-2005 (în curs încă la 

Curtea Supremă de Justiţie); 

 Congresul Cartelului Alfa din 28-30 Octombrie 2004, la care au participat: Dr. O. 

Georgescu, dr. M. Belaşcu, Victor Eşanu, S. Stegărescu, S. Şubă, şi Dan Pereţianu. 

 Pichetările judeţene ale Cartelului privind Codul Muncii, în primăvara lui 2005; de 

scos în evidenţă dr. Dorin Stepănescu – Arad, dr. Octavian Georgescu – Brăila; 

 Euromitingul sindical de la Bruxelles, Martie 2005, prin dr. Dan Pereţianu ; 

 La îndemnul CFMR, Cartel Alfa a făcut primele demersuri pentru darea în judecată a 

HGR 235/2005, privind modul aberant de prescriere impus de conducerea MS. La Guvern 

s-a înregistrat Reclamaţia Administrativă 17/6302. Ulterior, hotărîrea a fost schimbată de 

peste 5 ori, astfel că acţiunea Cartelului a fost blocată. 

 

3. Acţiuni pentru creşterea veniturilor membrilor 
 

 Retribuirea medicilor rămîne din păcate o chestiune de viziune politică 



 

 Şi acum, ca şi la Congresul al V-lea, constatăm că problema veniturilor medicilor 

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

începută în 2004, 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 (vezi poziţia CFMR faţă de declaraţiile Primului Ministru, dl. C.P.Tăriceanu).  

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
2
 (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 înseamnă lupta cu o mentalitate adînc înrădăcinată, dincolo de limitele puterii, ea 

pătrunzînd în conştiinţa tuturor. 

 Din păcate, nici în prezent, (!) în 2006,  nu simţim o modificare 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 arătat în numeroase rînduri că: 

 venitul net al unui medic la începutul carierei trebuie să fie de 3 ori venitul mediu pe 

economie; 

 componentele venitului medicilor; incluzînd poziţia noastră faţă de gărzi (vezi anexe) 

 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 ». 

Încă din anii ’90, CFMR 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 ? 

 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.  

Pentru acest motiv, CFMR a participat la un simpozion important pe această temă, 

organizat la WTC Sofitel, 2005 (vezi anexa), precum şi la cîteva emisiuni radio şi tv pe 

problemă (anexe). 

                                                                                        
2
 “Se va urmări ca funcţionarii de stat…să aibă retribuţii mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, 

justiţiei, culturii…” 



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

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

de presă, în totalitate. Un sondaj al Băncii Mondiale, publicat în Septembrie 2005 

sugerează că acestea reprezintă circa 8% din bugetul SIS
3
. 

 Cu toate acestea, încă de pe vremea Guvernului R.Vasile, la iniţiativa liberalului 

Valeriu Stoica, ce a iniţiat modificarea Codului Penal, în sensul de a considera 

salariat/funcţionar orice liber profesionist ce nu lucrează ca independent, am publicat 

materiale cu o cunatificare adecvată pentru această situaţie. Ca urmare, medicul de spital 

este în continuare funcţionar şi pasibil de acuzaţia de luare de mită, chiar dacă la art. 6 al L 

306 se scrie că medicul nu este funcţionar public. La fel ca şi în noul « pachet ». Cu toate 

acestea, procuroii interpretează acţiunile de « plată pe sub masă » precum « luare de 

mită », conform Codului Penal şi nu conform Legii exercit[rii profesiei de medic. 

 

 Acţiuni pentru creşterea salariilor membrilor salariaţi; Ordonanţa 135 

 

 1. Principala acţiune a fost legată de analiza Ordonanţei 135/2004. Corelativ cu ea, 

am criticat Regulamentul de gărzi şi de organizare a spitalelor (vezi cazul UPU Arad şi a 

Secţiilor din Sp. Petroşani). 

 2. În Ianuarie 2004: acţiunea de protest la Ambulanţa Ilfov, staţia Săftica, prin care 

membrii noştri şi ai sindicatului “Ambulanţa” cer sporuri la salariu şi conduiţii adecvate de 

muncă. 

 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 prevederilor CCM per 

1999 şi 2000 (existent pînă la publicarea ultimului din 2006 – vezi mai departe). Acesta 

din urmă, arăta explicit dreptul de negociere al venitului provenit din relaţiile contractuale 

cu CAS. 

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

a Direcţiei de Buget, pentru a fi la curent cu orice mişcare a Ministerului, 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 din MS, în multe cazuri numai prin-un mod subversiv, deşi 

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

mentalităţii diverselor structuri din MS. 

 5. CFMR observă că salariile mari ale directorilor de spitale, apărute ca urmare a 

punerii în aplicare a « pachetului » şi stabilite de MS se face din bugetul spitalelor 

contractante cu CAS, adică din munca medicilor şi ai altui personal medico-sanitar. În 

acest context, CFMR a cerut ca, dacă MS numeşte directorii şi stabileşte şi salariile lor, tot 

MS să-i şi plăteasacă. 

  

                                                                                        
3
 Cred că trebuie să considerăm bugetul real al SIS de circa 10 miliarde euro: Bugetul CNAS : 3.5; Bugetul 

MS (Programe): 0,25; Medicamente plătite de contributori pentru restul de compensate: 1; Bugetul 

medicamentelor OTC: 2; Bugetul plăţilor pe sub masă « sondate »: 0,3; total estimări: 1; Dotări spitale 

nonbugetar: 0,1; Buget Local: 1; Proteze: 0,1; Medicina strict privată: 0,75; Cheltuieli sau bugete de 

consultanţă, Banca Mondială, Phare etc: 0,3 (estimare efectuată împreună cu Dr. Dan Sava). 

 



 Acţiuni pentru creşterea veniturilor membrilor cu practică independentă  

CFMR a continuat în aceşti ani, 2002-2006, să atragă atenţia de nenumărate ori 

(peste 100 comunicate 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 elaborare a valorii punctajelor. De aceea, s-a cerut Guvernului, MS, CNAS şi 

CMR modificarea normativelor CoCa, în sensul aplicării prevederilor constituţionale 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. 

Aceste lucruri nu s-au întîmplat, deşi noua lege a asigurărilor (titlul VII al 

« pachetului ») aduce nou faptul că şi noi, CFMR, putem participa la negocierile pe 

marginea CoCa şi NCoCa. 

 

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 2001-2006 faţă de 1999. Coroborat cu creşterea numărului de acte 

medicale în ambulatoriu, veniturile medicilor, chiar şi după mărirea efectuată de dr. 

Cinteză, au rămas mici (vezi anexa). 

 Din păcate, nici actuala guvernare nu reuşeşte să aplice strategia de stimulare a 

ambulatoriului faţă de spital, deşi declaraţiile politice pe marginea subiectului par a fi mai 

îmbucurătoare. Credem că lipsa unei strategii pe subiect, acceptată de toţi actorii, este 

cauza. 

 CFMR a luat apărarea medicilor de medicină generală/de familie 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 cîteodată 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. 

  Alte abuzuri ale CASJ au fost evidenţiate de către CFMR prin canalele mass media 

şi mass medica: 

 obligativitatea medicilor de a se asigura de “malpractice” – altfel nu ar semna 

contracte cu CASJ (vezi capitol separat); 

 introducerea plafoanelor la medicamente compensate şi gratuite; vezi acţiunile în 

cadrul Cartel Alfa, în 2003 şi 2005, privind demisia Ministrului Cinteză pentru HGR 

235/2005; 

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

(încă “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 către colegii lor din CMR !). 



 În Mai 2004, am încercat să promovăm o acţiune la Comisia de Litigii a CNAS 

(necreată), dar solicitatrea noastră a fost rezolvată la nivelul Directorului CNAS (tocmai 

pentru că comisia de litigii nu exista/ şi nu există). 

 În Decembrie 2004, CFMR a fost de acord cu cerinţele CMR enunţate la Adunarea 

Generală Extraordinară, la care CFMR a luat parte ca invitat special. Acolo a susţinut ca 

punctul pentru medicul de familie să fie minim 17 000 lei iar punctul pentru medicul 

specialist să fie de 6 600 lei, ceea ce nu se regăseşte în practică. 

 

4. Acţiuni legate de Contractul Colectiv de Muncă 
 

Între 2002 şi 2004, strategia MS, coordonată de Fed. Sanitas, a fost de a prelungi un 

mai vechi Contract Colectiv de Muncă. 

Deabia în Mai 2004, s-a reluat discutarea semnării unui nou Contract Colectiv de 

Muncă la nivel de ramură. La semnarea acestuia au drept numai acele federaţii care sînt 

recunoscute ca fiind reprezentative pe ramură, fie prin ele însele (ceea ce nu este cazul 

decît pentru Fed. Sanitas), fie prin intermediul unei confederaţii, respectiv, pentru CFMR, 

prin Cartelul Alfa. 

Dar, semnarea nu se poate face decît de către o singură federaţie dintr-o 

Confederaţie. Din acest motiv, Cartelul Alfa a avut de rezolvat o dilemă: de a desemna 

numai una din cele 4 federaţii ale sale din SIS pentru CCM. Acest lucru s-a întîmplat şi 

pentru că MS, Fed. Sanitas (dl. Adrian Bîrea) şi MMSSF nu au admis prezenţa la negocieri 

şi semnare a “Centralei ALFA SAS” (vezi mai departe). 

Din păcate, în cadrul BEx Cartel Alfa s-a decis ca participant la semnarea CCM să 

fie “Solidaritatea Sindicală” formată din 2 sindicate de asistenţi, de la Galaţi şi Tecuci. De 

remarcat că decizia nu s-a luat în Comitetul Confederal. 

În aceste condiţii, Secretarul de Stat George Pavelescu nu a dat drept de participare 

la CCM a dr. Dan Pereţianu. 

La schimbarea guvernării, în Februarie 2005, discuţiile pe marginea CCM s-au 

reluat, cu participarea preşedinţilor tuturor federaţiilor medico-sanitare din Cartel Alfa. Dar 

fără drept de semnătură. 

CFMR a remis MS (Secretar de Stat Ervin Sekely) mai multe documente 

referitoare la modificările cerute pentru CCM. Răspunsul MS a fost lamentabil într-o primă 

etapă (vezi anexe).  

După numirea economistului Nicolaescu ca titular al MS, poziţia Federaţiei Sanitas 

şi a MS s-a schimbat; astfel, CCM a reuşit să fie semnat de către Confederaţia Alfa, prin 

cei patru preşedinţi de federaţii. Multe din federaţiile patronale au refuzat semnarea acestui 

CCM. Oricum, el este valabil pentru toate sindicatele şi patronatele din SIS. 

Ca un punct pozitiv, parte din propunerile noastre se regăsec în acest document, 

mai ales cea legată de « izvorul de drept ». 

 

5. Acţiuni legate de Contractul Cadru  
 

 Discuţii fără o clară finalitate s-au purtat în toţi aceşti ani cu conducători ai CNAS, 

CASMB, CASJ. 

 Unele discuţii la nivelul conducerii CASMB au avut loc în preajma semnării 

contractelor, pe 7 Februarie 2005. 

 Iniţiativa CFMR, alături de cea a Fed. Sanitas, de modificare a LASS, iniţiaită încă 

din 2001 a rămas fără ecou legislativ mult timp. Era vorba ca federaţiile patronale şi 



sindicale din SIS să aibă dreptul de a elabora CoCa; propunerea a fost susţinută în şi 

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

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

Anatomopatologilor) 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. 

 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 pentru modificarea legii sidicatelor). 

 Ca un punct pozitiv pentru noul “pachet”, în noua LASS se preconizează ca 

federaţiile sindicale şi patronale pe ramură să poate participa, cu drept de “aviz”, la 

elaborarea CoCa şi NCoCa. 

 

6. Discuţiile din Comisiile Consultative pentru Dialog Social 
 

 Discuţiile s-au purtat pe două planuri: întîlniri în cadrul strict al Comisiei şi întîlniri 

cu Miniştri Sănătăţii. 

 

A. La nivelul  strict al CCDS 

 

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

această comisie a avut trei preşedinţi în perioada 2002-2006: dna avocat Luminiţa 

Gheorghiu, dl colonel (r) George Pavelescu şi dl. avocat Erwin Zoltan Sekeli.  

Deşi la aceste întîlniri fiecare îşi poate spune punctul de vedere, acesta nu este 

niciodată luat în consideraţie, deşi cîteodată este consemnat în minuta şedinţei. Aceasta 

conduită, introdusă de PSD în perioada 2002-2004 continuă şi azi. 

Din Octombrie 2005, CCDS nu s-a mai întîlnit, probabil şi în contextul discuţiilor 

numeroase şi instituţionalizate pe marginea « pachetului ».  

 

B. Întîlniri cu Miniştri Sănătăţii 

 

1. Dr. Dan Pereţianu a avut mai multe întîlniri cu dna dr. Daniela Bartoş. Multe 

dintre ele « informale » şi fără rezultat direct. Aspectul pozitiv al unor astfel de întîlniri 

poate fi considerat ca păstrarea unor convenienţe de reprezentare. 

2. Pe 7 şi 11 Iulie 2003, dr. Dan Pereţianu a avut două întîlniri cu noul Ministru al 

Sănătăţii, dr. Mircea Beuran; tema discuţiilor: rezolvarea situaţiilor de criză din SIS. De 

scos în evidenţă că iniţial ministru a promis o întîlnire cu liderii CFMR pe 4 Iulie – 

întîlnire contramandată în chiar acea zi ! 

Cartelul Alfa a cerut o întîlnire cu dr. Beuran, petrecută la 25 Iulie, în prezenţa 

Preşedintelul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, Din păcate, în chiar acea zi, ministrul a semnat 

ordinul de strămutare a procesului MS-CM Prahova, de la Ploieşti la Piteşti ! 

3. Pe 13 Ianuarie 2004, CFMR a participat, alături de Cartel Alfa şi federaţiile 

medico-sanitare ale Cartelului, la o întîlnire cu Ministrul Ovidiu Brînzan. Întîlnirea nu s-a 

soldat cu nici un avantaj pentru CFMR. 



4. Pe 5 ianuarie 2005, dr. Dan Pereţianu a avut o scurtă întrevedere cu noul 

Ministru, dr. Mircea Cinteză, cînd i-a remis un document la care CFMR a aşteptat răspuns 

mai mult de 3 luni. Scopul aceastei întîlniri a fost de a organiza o şedinţă comună a CN 

CFMR cu staful MS. 

La 12 Ianuarie 2005, a avut loc întîlnirea liderilor CFMR cu noul ministru. Au 

participat: Dr. M. Belaşcu, Dr. Liviu Radu, Dr. Angela Alaci (Suceava), dr. biol. Ela 

Lixandru (Bios), dr. Paul Grecu, dr. Aurel Viţalariu, Dr. Valentin Roşioru (Focşani), dr. 

Maria Săpunărescu. 

Din partea MS au participat numai M. Cinteză şi doi noi consilieri (nici un director 

de direcţii). Prezentarea ministerială a fost « teoretică » şi fără finalitate. Dr. Cinteza a 

promis o nouă întîlnire pe 25 Ianuarie. 

Pe 25 Ianuarie, ministrul nu era pregătit de întîlnire. La ea au participat totuşi Dr. 

Dan Pereţianu, dr. Mihai Belaşcu şi dr. Maria Săpunărescu. Din păcate, nici la această 

întîlnire ministrul nu a fost pregătit să înţeleagă problemele noastre. 

Strategia de a oferi guvernanţilor proiecte constructive sau date de fundamentare 

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

5. Pe 24 August, Cartelul Alfa a avut o primă întîlnire cu noul ministru al Sănătăţii, 

dl. Eugen Nicolăescu. La aceasta a participat, din partea ministerului un simplu consilier 

tînăr. Din partea cartelului au fost prezenţi dnii Bogdan Hossu, Ion Homoş, dr. Stegărescu 

(VP APA) şi dr. Areti Dinulescu (Anat Patol). În calitate de Preşedinte al CFMR, am 

prezentat părţi din documentul lăsat ministrului cu 1 sătămînă în urmă. 

6. Pe 12 Noembrie, Ministrul Sănătăţii a organizat o întîlnire la MS pe marginea 

« pachetului ». Au participat Dr. D. Pereţianu şi Dr. M. Belaşcu (vezi mai departe). 

    

7. 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 
  

CFMR a fost prima organizaţie care a luat atitudine faţă de proiectul PSD de a 

unifica fondurile de sănătate, şomaj şi pensii. Acţiunea s-a petrecut în cadrul unei reuniuni 

organizate pe 27 Iunie 2002 de către « Alianţa Civică ». Am demonstrat cu 6 luni înainte 

(de octombrie, data apariţiei OU 150) că se organizează un sistem de deturnare « legală » 

de fonduri de la sănătate spre deficitul fondurilor de şomaj şi pensii. 

Cu toate acestea, PSD a reuşit elaborarea în Octombrie 2002 şi, apoi, aplicarea din 

Ianuarie 2003 a OU 150/2002, care a transformat sistemul de asigurări într-un fond 

« naţionalizat ». 

CFMR a acţionat constant în cursul acestor ultimi 3 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 (vezi în anexe poziţiile noastre la marile congrese 

internaţionale pe domeniu).  

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 altor structuri guvernamentale sau NGO. 

1. Atfel, 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).  

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

Asigurări să fie introdus în Bugetul de Stat.  

 

Poziţia CFMR faţă (organizarea) de Case de Asigurări 

 

 CFMR constată creşterea birocraţiei în SASS, astfel, că propune organizarea CASJ 

pe euroregiuni economice şi cu un număr de contributori echivalent pentru 1,5-2 milioane 

locuitori, şi nu ca acum, 42 case. Poziţie susţinută şi de Prof. Econ. Ştefan Răgălie, 

directorul Inst. Naţ de Econoimie, Industrie şi Servicii. 

 În plus, am arătat că pentru a aplica principiile SASS este necesar desfiinţarea CAS 

organizate pe baze profesionale (casele « paralele »). Este de văzut ce se va întîmpla în 

contextul dorinţei politice a Min. Nicolăescu. 

Pentru a aplica principiile de alcăturie democratică a oricărei structuri în schimbare 

pe două nivele (strategică şi executivă), CFMR a cerut permanent desfiinţarea consiliilor 

de administraţie ale CAS ca organe executive ale conducerii acestora. De asemeni, a cerut 

desfiinţarea organului executiv « Preşedinte al CAS », el trebuind să fie organul de 

conducere al Adunării Generale. 

 

Poziţia CFMR în Consiliile de Administraţie ale CASJ 

 
 Istoria legislativă a formării CAdm a CASJ şi CNAS este deja istorie, ca şi 

participarea unor din membrii noştri în acele consilii. 

Mai important par a fi cele mai recente poziţii în astfel de situaţii ca şi impactul lor 

local sau general. 

Din acest punct de vedere, trebuie scos în evidenţă numai prezenţa dr. Octavian 

Georgescu,  nominalizat de Cartel Alfa în 2005 în Cadm CASJ Brăila şi poziţia Dr. 

Pereţianu (nominalizat tot de Cartel) în Adunarea Generală a CNAS (şedinţe numai în Iulie 

2003 şi 29 Noembrie 2004). 

Chiar şi în perioada de 6 luni dintre Octombrie 2003 şi Mai 2004 cît 

Vicepreşedintele Cartel Alfa, dl. Ing. Adrian Cojocaru a fost VicePreşedinte al CNAS, prea 

multe informaţii folositoare despre evoluţia din sistem nu am avut. 

 

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; 

 abuzurilor birocratice legate de introducerea obligativităţii de răspundere civilă 

pentru medici, autorizarea obligatorie a asistenţilor unor liberi întreprinzători. 

 

Despre bugetele sănătăţii 

  
Un tip de acţiune a conducerii CFMR în ultimii doi ani a fost de a arăta adevărata 

“faţă” a bugetelor pentru sănătate. Observaţia noastră pleacă din Octombrie 2003 şi este 

coroborată cu apariţia noii Constituţii. 

Iată faptele: 

1. În Octombrie 2003, la o şedinţă a CCDS, dl Adrian Cojocaru prezintă bugetul CNAS 

pentru 2003. La capitolul venituri erau 88 000 miliarde lei iar la capitolul cheltuieli erau 65 

000 miliarde lei. Obiceiul de a accepta cheltuieli mai mici cu 25% din venituri este unul 

mai vechi (i.e., comuniust) la cei care redactează şi au redactat bugetele sănătăţii. 

2. La insistenţele noastre (vezi participarea la Forumul Constituţional), dl. deputat Emil 

Boc reuşeşte să introducă un amendament la Constituţie. Prin acel amendament, la art. 138 

(Taxe şi ipozite), apare un nou paragraf (c), prin care bugetele speciale (precum fondul 

CNAS) nu pot avea diferenţe între capitolul venituri şi cel cheltuieli. 

3. Această schimbare este votată prin referendum în 18-19 Noembrie 2003. 

4. La sfîrşitul lui Noembrie se votează Bugetul, incluzînd (în mod absurd !, s.n.) şi bugetul 

CNAS. Surpriză, Parlamentul votează un buget de 65 000 miliarde lei la cele două 

capitole. 

5. În Ianuarie 2004, prezentăm observaţia că pentru 2004 se preconizează o “deturnare 

legală” de fonduri de la sănătate (vezi anexa). Ministrul Brînzan ne atacă nepermis în 

emisiunea “100%” de la Realitatea TV. Ca urmare, CFMR cere demisia ministrului 

(anexa). 

6. În Mai 2005, Curtea de Conturi dă pe faţă ceea ce noi am spus de peste un an: sănătatea 

a cheltuit cu 22 000 miliarde lei mai puţin decît banii intraţi în conturile CAS. 

7. De aceea, pe baza aceloraşi raţionamente, am afirmat că pentru 2005, se preconizeaza 

“deterunarea” a 35 000 miliarde lei (vezi anexa). 

 

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. 



 Dispariţia, mai ales în Bucureşti şi marile centre universitare, a 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 specialităţile foarte apropiate de medicina internă; 

 relaţiei spital – ambulatoriu; 

 atribuţiilor organizaţiilor din SIS. 

  Trebuie scos în evidenţă că cele scrise mai sus figurează şi în observaţiile noastre 

din 2002. Cu alte cuvinte, mai nimic nu s-a schimbat la acest nivel, deşi au fost alţi miniştri 

şi alte guvernări. 

 Nici modificările induse în 2005 de către cele trei OUG nu au atins aspectele de 

fond ale problemei ASS; se trece de fapt la situaţia anormală a OU 30/1998. 

 

 Poziţia CFMR faţă de realizarea independenţei administrative a furnizorilor 

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

 

 1. Una din preocupările noastre constante a fost aceea de a cere factorilor de decizie 

(MS, Parlament, CMR) clarificarea proprietăţii cabinetelor medicale. În acest sens, s-au 

făcut demersuri pentru: 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 chiar a noii 

legi 306/2004, din păcate nemodificată nici de actualul « pachet »), definirea mai exactă a 

paşilor pentru privatizarea propietăţii cabinetului.  

2. Aceastea s-au materializat prin: 

 elaborarea unui material pentru norme de aplicare a legii cabinetului efectuat către 

MS, în Ianuarie 2002, condus, atunci de dr. Daniela Bartoş; 

 acţiunile de protest faţă de punerea în aplicare a legii 500 privind vînzarea spaţiilor 

cabinetelor la preţuri de societe comercială (vezi cazul Timişoara). În acest sens, am primit 

ca pozitivă poziţia Senatului României şi Camerei Deputaţilor care au modificat OU 

110/2005 de vînzare-cumpărare a cabinetelor, prin care valoarea de vînzare va fi cea a 

activelor actualizate (SR) sau a unor preţuri fixe mai mici de 70 euro/mp (CD). Aşteptăm 

punerea ei în aplicare, aşa cum a afirmat Ministrul Nicolăescu, din Aprilie 2006. 

 Poziţia noastră permanentă de acordare a spaţiilor medicilor din CDT Cluj; opoziţia 

am primit-o din partea Fed. Sanitas şi a Dept. Strategie al MS; 

3. 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.  

 4. CFMR a atras atenţia asupra diferenţierii anormale 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 4 ani după promulgare, chiar şi sub forma actuală, « reformată ». 



5. 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. În plus, nci Legea 270 nu era mai bună şi nici chiar titul 

corespunzător din « pachet » ; 

 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; 

 Legea spitalelor recentralizează sistemul, ce făcuse paşi timizi spre autonomie 

financiară. 

 Actuală este şi acum poziţia Preşedintelui României care a afirmat pe 9 August 

necesitatea modificării legii spitalelor; dar în materie de incompatibilităţi directoriale şi 

“conflict de interese”. Unele din acestea au fost într-adevăr puse în aplicare prin noul 

“pachet”. 

6. Dr. Mihai Belaşcu a prezentat la Parlament la discuţiile referitoare la proiectul 

organizării medicilor de familie, pe 5 Aprilie 2005, poziţia CFMR referitoare la 

organizarea sistemului de cabinete din România. 

 

Poziţia CFMR faţă de obligativitatea primelor de malpractice pentru medici 

 

De cînd acest aspect a fost aplicat în SIS, scăzînd în mod drastic venitul medicilor, 

CFMR a susţinut permanent desfiinţarea obligativităţii medicilor de a plăti prime de 

răspundere civilă pentur a putea practica medicina. 

Cel mai amplu material pe această tema - în anexe. Din păcate, noul « pachet » 

întăreşte şi mai mult poziţia companiiilor de asigurări în dauna scăderii veniturilor 

medicilor. 

 

Cele mai noi poziţii ale CFMR pe seama « pachetului » - sinteză 

 

Pachetul nu transformă CAS în instituţii independente. Nu transformă spitalele în 

instituţii independente, impune medicilor primele de malpractice, nu introduce gratuitatea 

pentru actul medical medicilor din SASS. 

Cu toate acestea, « pachetul » propune 3 lucruri noi, impotante pentru CFMR : 

 Redefineşte CMR ca organism de drept public, autoritate a statului şi precizează acesta 

nu poate efectua activitate sindicală şi patronală ; 

 Redă dreptul sindicatelor medicilor din spitale de a participa la şedinţele Comitetului 

de Coordonare (Administraţie); vom corela participarea la Comiteltele Directorale cu cele 

din CCM ; 

 Dă dreptul federaţiilor sindicale şi patronale pe ramură de a participa la negocieri pe 

marginea CoCa şi NCoCa. 

Datorită acestor aspecte, CFMR a decis să nu atace încă acele prevederi negative, 

pentru a vedea dacă punerea în aplicare a pachetului poate conduce la creşterea 

organizaţiei noastre. 

 

8. Procesul de formare a centralei sindicale ALFA SAS 
 



 Înainte de a vă vorbi despre ALFA SAS, vreu să vă reamintesc că în perioada 

2000-2002, pînă la aderarea la Cartelul Alfa, CFMR a avut numeroase runde de întîlniri cu 

Federaţia Hipocrat, amîndouă aparţinătoare, pe atunci, la CSDR, pentru a încerca o 

fuziune; mai mult sau mai puţin cerută de confederaţie. Incapacitatea lui « Hipocrat » de a 

se reorganiza a condus la părăsirea ideii şi aderarea la « Cartel Alfa ». 

La sfîrşitul anului 2003, începutul anului 2004, cînd a devenit mai clar că, în 2004, 

CCM de la nivel de ramură va fi în sfîrşit discutat cu MS şi reprezentanţii sindicali şi 

patronali, şi cînd s-a pus problema în cadrul Cartelui care din cele 3 federaţii existente 

(Anatomopatologi, CFMR şi Solidaritatea) vor semna, cartelul a hotărît să organizeze o 

« centrală » a acestor federaţii, pentru ca ea să poate semna în numele tuturor celor trei. 

Între timp, o a patra federaţie din SIS a apărut în Cartel : « asistenţă de ocrotire » 

(desprinsă, ca şi Solidaritatea, din Fed. Sanitas)
4
. 

Discuţiile neoficiale s-au purtat mai puţin pe Statutul acestei centrale cît mai mult 

pe « cine va conduce » centrala. În Februarie 2004, părea că s-a convenit că CFMR va avea 

preşedinţia acestei centrale. Acest lucru a fost obţinut de dr. Sorin Stegărescu.  

Ulterior (Februarie, Martie 2004), s-au purtat discuţii pe marginea statutului. Iniţial, 

Cartelul Alfa a propus ca centrala să se numească: „Uniunea Federaţiilor medico-sanitare 

şi de asistenţă socială”  din Confederaţia Sindicală Naţională „Cartel Alfa”. Numele nu a 

fost agreat de noi. De aceea a ajuns ALFA SAS. 

În acele condiţii, se părea că Cartelul agrea ca preşedintele centralei să fie dr. 

Stegărescu. Atunci, CN CFMR a cerut un vot pentru eventualul reprezentant al CFMR în 

postura de Preşedinte al Centralei. După ce, la nivelul Cartelului, s-a aflat că CFMR nu 

agrează, în postura de preşedinte al Centralei pe dr. Stegărescu, ci l-a propus pe dr. 

Pereţianu, au apărut probleme. 

Acestea nu au fost rezolvate colegial, adică « pe statut », « pe propuneri » şi pe 

criterii obiective. Discuţiile au fost « pe mail » (vezi anexa). 

De aceea, CFMR nu a aderat la formarea centralei. Ulterior, în momentul în care 

părea că o astfel de centrală va avea dreptul de a semna CCM la nivel de ramură, CFMR a 

depus documentele de aderare în August 2004.  

Acum, ne găsim în următoarea fază: CFMR a depus actele de aderare la Alfa SAS 

de peste 1 an (vezi anexa). La cererea noastră, dl. Cojocaru, revenit din postura de VP la 

CNAS în cea de VP la Cartel Alfa a propus refacerea d’emblee a Centralei, fără ca nici o 

federaţie să fie considerată ca fondatoare. În Iulie 2005, VicePreşedintele Cartel Alfa, dl. 

Ing. Cojocaru, a admis că centrala Alfa SAS s-a constituit pe baze juridice greşite şi că 

procesul trebuie reluat de la început cu toate federaţiile cartelului. 

Reluarea discuţiilor pe marginea statutului centralei au « mers » bine sub 

coordonarea ing. Cojocaru: Solidaritatea şi cu CFMR au semnat un document, alături de 

Anatomopatologi, prin care conducerea Centralei devine colectivă, fără un preşedinte şi 

fără ingerinţa Cartelului.  

Din păcate, odată cu preluarea de către dl. Homoş a funcţiilor deţinute de dl 

Cojocaru (bolnav), formarea centralei a fost sistată, sub forma agreată de cele 3 federaţii. 

 

9. Procesele CFMR 
  

                                                                                        
44
  Este interesant de specificat că prima dată cînd Cartelul Alfa afirmă că cele două federaţii sînt desprinse din 

Sanitas a fost făcut la întîlnirea oficială cu Ministrul Eugen Nicolăescu din vara lui 2005. Tot atunci, dl. Ion 

Homoş, secretar al Cartelului, a afirmat că Solidaritatea Sanitară a fost desemnată de Cartel ca semnatar al 

CCM tocmai pentru a avea contrapondere la problemele în teritoriu ale sindicatului faţă de Sanitas.  



În 26 Iulie 2002, CM Prahova, campioana la acţiuni de acest fel, a obţinut dreptul 

pentru un membru al nostru (Dr. Ion Popescu din Floreşti) de a fi reîncadrat în muncă, 

după ce DSP-PH i-a desfăcut abuziv contractul de muncă. 

 

Primul proces 

 

 În Martie 2003, alături de Cartel Alfa şi, apoi CMR, CFMR a cerut, la Curtea de 

Apel Bucureşti Secţia Contencios Administrativ, anularea acelei prevederi din HG 

1509/2002 privind CoCa medicamente compesate/gratuite, prin care se limita prescrierea 

medicamentelor la 3 per lună per pacient. Dosarul 610/2003 

 Procesul este cîştigat în 2004, prin sentinţa civilă 343/18.02.2004 ; 

 Dar, MS a atacat decizia la CSJ, care a constatat că HGR atacată nu mai este 

valabilă, deci procesul inutil.Cu toate acestea, jurisprudenţa nu a fost înlăturată : 

prescrierea nu poate fi limitată. Dar, încă CoCa şi NcoCa nu o aplică. 

 

 Al doilea proces 

  

 Pe 26 Noembrie 2003, se transmite Parchetului Naţional Anticorupţie şi  

Preşedinţiei o sesizare în vederea cercetarii Preşedintelul CNAS, dl. Viorel Ţurlea, cu 

privire la implicaţiile domniei sale în promovarea obligativităţii medicilor de a plăti unor 

terţi (sociatăţi de asigurări comerciale) prime (taxe) pentru răspunderea civilă, sesizare 

care, din păcate, nu a fost finalizată. În registrele de corespondenţă ale instituţiilor sus 

amintite nu se regăsesc a fi înregistrate corespondenţele noastre. 

În schimb, în acelaşi moment, apar cereri de anchetare a fostului Director al CNAS, 

dr. Iulian Popescu, care este schimbat din funcţie. Dar după numai 3 luni este 

angajat…Secretar de Stat. După evenimentele din 11 Martie de la Madrid, unde dl. 

Popescu a fost delegat din partea României, este din nou schimbat din funcţie şi ajunge 

Director la INCD pentru Sănătate. 

 

Al treilea proces 
 

Este şi cel mai important. Este vorba despre atacarea în instaţă a OMS privind 

reorganizarea spitalelor din Ploieşti şi jud. Prahova. Dr. Belaşcu, promotorul acestui 

proces, cîştigă, într-o primă fază la Curtea de Apel Prahova, pentru ca apoi să piardă la 

recurs.  

În octombrie 2005, cînd procesul a ajuns la Curtea Supremă, MS a propus CFMR 

semnarea unui protocol prin care, indiferent de decizia justiţiei, CFMR să recunoască că 

structurile generate în sistemul medical de dr. Bartoş nu mai pot fi modificate; în acelaşi 

protocol, MS se angaja să recunoască că CFMR are dreptate în atacarea unui OMS al dr. 

Bartoş şi se angajează să trimită la DSP un comunicat în acest srens, prin care şi recunoaşte 

poziţia CFMR în SIS.  

Din păcate, CN CFMR nu a reuşit în acţiunea de a semna un astfel de protocol, din 

cauza unor divergenţe interne. 

 

Al patrulea proces 

 

 La iniţiativa CM Prahova a fost dat în judecată Col.Med.Ph. pentru obligaţia de a 

plăti suplimentar unei autorităţi a statului (CMR) taxe pentru clădiri (renovare). Prima 

înfăţişare, tehnic obţinută prin Cartel Alfa, pe 9 Noembrie, la Tribunalul Bucureşti. 



 Procesul a fost pierdut din lipsa unei colaborări mai clare din paretea 

Departamentului juridic al Cartelului Alfa, şi pentru că CM Ph a renunţat la acţiunea 

iniţiată la începutul lui 2005. 

 Ulterior, procesul s-a transformat într-unul civil şi transferat la Ploieşti. 

Problematica a rămas, însă. 

 

Al cincelea proces 

 

 Din nou dr. Belaşcu este cel activ faţă atitudinea MS de a elimina din Cons. Adm a 

reprezentanţilor CFMR. La Curtea de Apel Ploieşti, dosarul 3360 /2005, decizia 665 din 15 

Iulie 2005, acţiunea a fost respinsă pentru motivul că CFMR nu era semnatar al CCM pe 

ramură. 

 

 

III. ALTE ACTIVITĂŢI ALE CFMR 
 

10. Acţiuni legate de activitatea Colegiului Medicilor din România 
 

 

Acţiuni în 2002-2006 

 
 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, incapacităţii 

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 şi de la acest Congres. 



 

Una din strategiile CFMR propuse la Congresul al V-lea a fost de a penetra în 

structurile de conducere ale CMR. Acest fapt NU s-a întîmplat. Singurele poziţii au fost 

obţinute în cadrul Consiliilor din Timişoara (Dr. Liliana Păunescu, supleant) şi Suceava 

(Dr. Geta Martiniuc), precum şi în AG (Dr. Păunescu şi Dr. Pereţianu). 

Participarea la Adunările Generale ale CMR a dr. Liliana Păunescu (Timişoara), dr. 

Dan Pereţianu (Bucureşti), nu s-au soldat cu elemente pozitive pentru CFMR. Cu toate 

acestea vocea noastră a fost auzită, şi, de ce să nu o spunem, apreciată în public (nu şi la 

prezidiu !). 

CFMR a participat, alături de CMR la marşul din 15 Decembrie 2004, în care 

corpul medical a avut o acţiune unitară de tip sindical faţă de veniturile medicilor. 

Atragem atenţia tuturor medicilor că: organizaţia numită « Colegiul Medicilor din 

România » este Autoritate a Statului Român (art. 4/L. 306/2004, vezi şi asemănătoare din 

“pachetul” încă contestat la Curtea Constituţională). În procesul de deconcentrare a puterii, 

Statul Român a delegat din puterile sale unei organizaţii obligatorii pentru medici pentru a 

putea practica medicina. 

Statul Român a cedat din puterea lui administrativă
5
, legislativă

6
 şi jurisdicţională

7
 

unei organizaţii de drept public care are drept scop şi atribut esenţial controlul adecvat al 

profesiei de medic în binele pacienţilor şi colectivităţilor. 

Prin aceasta nu înseamnă că CMR este singura organizaţie legală a medicilor; la fel 

de legale sînt şi sindicate ale medicilor şi patronate ale medicilor şi fundaţii şi asociaţii ale 

medicilor. Iar acestea din urmă sînt la fel de legitime. 

Prin faptul că CMR este Autoritate a Statului Român, ea apără, în fapt, drepturi ale 

pacienţilor (!!!) şi nu ale medicilor. 

 

 2004 Decembrie 

 

 Participarea la Şedinţa Adunării generale Extraordinare a CMR din 15 Decembrie, 

urmată de un marş al tăcerii pînă la sediul MS. 

 Una din propunerile cele mai dorite şi votate unanim în cadrul şedinţei a fost 

dorinţa medicilor de a face grevă generală pentru a răsturna proasta guvernare ministerială 

a dr. Ovidiu Brînzan. 

  

 La « Discuţiile Colegiului Medicilor » de la City Bank din 26 Mai şi GDS din Iulie, 

organizate în comun cu Revista « Dilema » şi « 22 », dr. Pereţianu a reiterat faptul că CMR 

este autoritate a statului român deci nu poate aparţine « societăţii civile » şi că primele de 

răspundere civilă pentru medici sînt un abuz (vezi şi anexe). 

 

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

Sănătate 
 

 

 1. CFMR a participat la întîlnirea consacrată sărăciei, pe 22 Aprilie 2002, 

organizată de MS. Întîlnirea nu a avut nici o finalitate. 
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 Înregistrarea medicilor şi acordarea avizelor de practică. 

6
 Elaborarea Codului deontologic pentru medici. 

7
 Judecarea medicilor pentrun abateri de la Codul Deontologic. 



2. CFMR a luat atitudine faţă de licitaţiile trucate sau aranjate referitoare la 

tichetele de masă pentru spitale organizate centralizat la nivelul MS de către Directorul I. 

Bazac în Decembrie 2004. 

3. Crearea în Noembrie 2005 a Comitetului Sectorial « Sănatate » din cadrul 

Autorităţii Naţionale de Formare Profesională a Adultului (ANFPA), la care CFMR este 

parte semnatară.  

ANFPA poate ajuta CFMR pentru promovarea intereselor membrilor în ceea ce 

priveşte punerea în aplicare a capitolului de formare profesională din CCM. ANFPA este 

formată prin lege; la comitelele sectoriale pe tipuri de activităţi participă, sub formă 

tri/multi-partită, sindicate, patronate, guvern şi autorităţi profesionale de drept public. 

Rolul unui astfel de comitet este să identifice şi să creeze standarde de formare 

profesională, să identifice formatori şi să-i acrediteze. În perspectiva aderării la UE, va 

trebui ca ANFPA să listeze pe site-ul său toate profesiile din România, împreună cu modul 

în care acestea pot fi acreditate. Interesant este că, iniţial, CMR nu a dorit să facă parte din 

acest organism, sugerînd că numai el poate face educaţie continuă în România (vezi 

anexa). 

 

12. Legături politice al CFMR între 2002-2006 
 

CFMR a participat prin Dr. Dan Pereţianu, Dr. Mihai Belaşcu şi Dr. Liviu Radu la 

« Forumul Constituţional », organizat de Parlamentul României şi Asociaţia 

« Prodemocraţia », la Palatul Parlamentului pe 10-11 Iulie 2002.  

Acolo am cerut modificarea Constituţiei (referendată, apoi, la 18-19 Noembrie 

2003) cu precizarea că fondurile asigurărilor sociale de sănătate nu fac parte din impozite 

şi taxe ci reprezintă contribuţii speciale de tip mutual. 

Anul 2004 a fost un an electoral. La fel ca în 2000, 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. 

La 20 Octombrie 2004, CFMR a participat prin dr. Pereţianu, dr. Liviu Radu şi dr. 

Sorin Stegărescu la seminarul politic organizat de Societatea Academică Română (dna. 

Alina Mungiu-Pippidi), pe problemele sistemului de sănătate. Au participat, ca politicieni, 

Dr. Rădulescu, Paveliu, Bubenek, Oprescu, Ifrim ş.a (vezi « România Liberă, 21, 23 

Octombrie 2004). 

În 2003, 2004, s-au realizat unele contancte politice, cu: PD (Dr. Cristian 

Rădulescu), PNL (Dr. Sorin Paveliu, Eugen Nicolăescu, Cristian Buşoi, Andrei Chiliman, 

Varujan Vosganian, Mircea Cinteză – ultimele două de către Dr. Sorin Stegărescu), 

PNŢCD (Victor Ciorbea, Dr. Ş. Bubeneck), PRM (Prof. Dr. Mircea Ifrim), Acţiunea 

Populară (M. Ciuvică) – fără prea multe urmări pozitive pentru CFMR.  

CFMR a participat la Simpozionul “Cartea Neagră“ a Guvernării PSD, organizat la 

Palatul Parlalmentului de PD; acolo dl. Traian Băsescu a spus că “nu este moral să existe 

excedent pentru sănătate”, în sensul ca toate fondurile obţinute la bugetul CAS să fie 

returnate acestora. 

 

În Decembrie 2004, după ce dl. Tarian Băsescu a cîştigat Preşedinţia României, 

CFMR a fost singura organizaţie care l-a susţinut pe prof. dr. Mircea Cinteză pentru a fi 

nominalizat la postul de Ministru al Sănătăţii. 



CFMR a fost mereu alături de Mişcarea Europeană – Secţia România (vezi anexe) 

fiind chiar co-organizatoare în Februarie 2005 a unei Seminar pe probleme de roformă în 

SIS. Dr. Belaşcu este chiar lider al unei sucursale a ME.  

Cu ocazia discuţiilor pe tema « pachetului  Nicolaescu », Partidul Conservator 

(Umanist) a invitat conducerea CFMR la dezbaterile de la Romexpo din 20 Noembrie 

2005. Au participat Dr. Dan Pereţianu, Dr. Mihai Belaşcu, Dr. Liviu Radu. Sentorul 

« conservator » Dr. Irinel Popescu a susţinut poziţiile CFMR. În plus, deputatul Dr. Renică 

Diaconescu a expus poziţia PC oprivind avantajele formei modificate a OUG 110/2005 

referitoare la vînzarea cabinetelor medicale; poziţie salutată de CFMR. 

 

13. Legături cu mass media şi mass medica 
 

 Organizarea de Conferinţe de Presă 

 

În decursul anilor 2002-2006, CFMR, la nivel central, a organizat 16 conferinţe de 

presă (cu 3 mai multe ca între 1998-2002), în principal la Casa Universitarilor şi la Sediul 

Cartelului Alfa. În plus, reprezentanţii CFMR au participat activ la conferinţele de presă 

ale Forumului Civic Românesc, AGORA (4 la număr, între 2004-2005) 

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

diferitele perioade luate în consideraţie:  

În 2002, au fost următoarele:  

 5 Februarie, Atenţie din legislatura anterioară: temele: Poziţia Camerei Federative a 

Medicilor din România faţă de noul ordin OMS 35/2002, cu privire la reorganizarea 

asistenţei medicale ambulatorii precum şi a noilor Contracte Cadru din ambulatoriu HGR 

1224 şi 1225/2001 şi a normelor lor de aplicare 603-4189 şi 604-4188/2001; 

 15 Octombrie (Casa Universitarilor): am fost analizate 12 problematici din SIS, 

printre care problema modificării LASS, introducerea centrlor de permanenţă, situaţia 

medicmanetelor compensate ş.a. 

 Pe 5 Noembrie, conferinţa de presă a fost organizată în comun cu alte 4 organizaţii 

ale medicilor (vezi “politica de alianţe »); Atunci CFMR a cerut ferm, surprinzînd 

participanţii, respectarea Legii Asigurărilor Sociale de Sănătate (LASS), 145/1997 (cu 

modificările ulterioare), prin care se stabileşte organizarea de alegeri la sfărşitul anului 

2002, pentru conducerea democratică şi descentralizată a Caselor de Asigurări de Sănătate. 

Tot atunci, am cerut demisia Miniştrilor Sănătăţii, Internelor, Apărării, Transporturilor şi 

Locuinţei, Finanţelor, Justiţiei, Muncii şi Preşedintelui CNAS, care au semnat inducerea în 

eroare a populaţiei prin eludarea adevărului financiar necesar pentru acoperirea 

cheltuielilor pentru alegeri democratice şi corecte în Sistemul Asigurărilor Sociale de 

Sănătate. 

 Pe 26 Noembrie, am participat la conferinţa de presă a CMR, organizată pentru a 

susţine un proiect legislativ pentru acordarea a minim 7% din PIB pentru sănătate. Ulterior, 

strîngerea de 200 000 semnături în 2 luni, a eşuat. 

 17 Decembrie (Cartel Alfa), am prezentat problematica LASS, trecerea dispensarelor 

şi policlinicilor în proprietatea primăriilor şi am cerut demisia ministrului dr. Bartoş. 

 În 2003 au fost următoarele:  

 14 Ianuarie (Casa Universitarilor): Aceata a fost una dintre CP “cheie”; atunci am 

“lansat” termenul de “bir pe consultaţie-coplata” şi tot atunci am lansat şi termenul de 

“criză” a sistemului; 



 Pe 3 Februarie au fost invitaţi la Conferinţa de Presă a Colegiului Farmaciştilor; tema 

– criza medicamentelor compensate şi gratuite; 

 11 Februarie (Cartel Alfa); tema: “Criza se extinde” şi aberaţii la NCoCa 

 Luni, 3 Martie, Dr. Dan Pereţianu a participat la brifingul PNŢCD, unde a expus 

problemele SIS, alături de Preşedintele PNŢCD, dl. Victor Ciorbea; 

 1 Aprilie, la Casa Universitarilor; tema: abuzurile continuă; 

 15 Mai (Casa Universitarilor); tema: despre OMS 249, privind desfiinţarea unor 

spitale; cu participarea primarilor din oraşele Slănic-Prahova, Constantin Meşteru, şi 

Boldeşti-Scăieni (Ph), Vasile Enache; ulterior CM Prahova (Dr. Mihai Belaşcu) a acţionat 

în instanţă acest ordin; 

 Pe 11 August, Dr. Dan Pereţianu a prezentat diferite aspecte din SIS în cadrul 

brifingului PNŢCD:  

 23 Septembrie: despre implicaţiile descoperii fraudei dr. Mircea Beuran; CFMR NU 

cere demisia ministrului, problema fiind una legată de atribuţiile universităţii de medicină 

şi nu o acţiune antimanagerială în cadrul MS; 

 7 Octombrie (Cartel Alfa); tema: promisiunile nerespectate ale Ministrului Beuran;  

 În 2004, au fost următoarele:  

 6 Iunie (Cartel Alfa): Regulamentul de gărzi, noua lege a exercitării profesiei de 

medic şi salarizarea-demagogie guvernamentală; 

 30 Septembrie: Situaţia din SIS prezentată la FCR; 

 23 Noembrie: Noi situaţii în SIS, prezentată la Grupul de Dialog Social, prin FCR; 

 În 2005, am organizat următoarele conferinţe de presă:   

 20 Ianuarie (Casa Universitarilor), alături de dr. G. Calalb şi dr. Maria Nicolau; tema: 

despre CoCa şi NCoCa şi abuzurile CNAS ; 

 22 Februarie (Casa Universitarilor) : despre FASS şi anul electoral în corelaţie cu 

bugetul 2005 (vezi şi mai sus) ; 

 Pe 10 Martie, am participat, alături de Forumul Civic Românesc, la GDS, prezentînd 

sistuaţia de cirză din SIS ; 

 Pe 22 Martie, tot alături de FCR, la GDS, prezentînd faptul că noul Preşedinte al 

CNAS se opune reformei sistemului, prin neimplicarea în formarea unor case 

independente ; 

 Pe 12 Aprilie, Cartel Alfa a organizat o conferinţă de presă în care prezenţa noastră a 

fost remarcată datorită dării publicităţii atunci a unui comunicat în care ceream demisia 

Ministrului Sănătăţii ;  

 Dl. Cojocaru a anunţat depunerea la Guvern a reclamaţiei administrative 17/6302, 

referitoare la HGR 235/2005 (vezi procese) ;  

 13 Aprilie (Casa Universitarilor); tema: cererea de demisie a Ministrului Cinteză, 

prin atentatul la independenţa profesională a medicilor prin HGR 235/2005 ; 

 29 Iunie: despre modul de deturnare de fonduri de la FASS şi despre sporurile în 

gărzi (vezi anexa) ; 

 13 Septembrie am fost invitaţi la Conferinţa de Presă a Colegiului Farmaciştilor; 

 21 Septembrie (Asociaţia 21 Decembrie); tema : lansarea AGORA. 

 21 Noembrie (Casa Universitarilor); tema: “pachetul Nicolaescu” (vezi anexe). 

 

 La fel ca şi în anii trecuţi, în cadrul conferinţelor noastre 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 V-lea, dr. Dan Pereţianu, dr. Mihai 

Belaşcu, dr. Liviu Radu, dr. Sorin Stegărescu (la nivel central), ca şi alţi colegi (la nivelul 

reprezentării lor judeţene: dr. Liliana Păunescu-Timişoara, dr. Georgeta M-Suceava, dr. E. 

Brâncuşi-Buzău, dr. M. Belaşcu-Ploieşti, dr. Victor Eşanu-Cluj), 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 “Europa FM”, “BBC”, “Radio Total”, “Standard Media”, “România 

Actualităţi”, “Radio Contact” şi « Mix ». La posturile de TV, parte din conferinţele noastre 

de presă s-au reflectat cu un impact mai mare ca în anii trecuţi. Remarcăm şi apariţiile într-

o serie de talw-shouri la televiziune, la posturile: “TV România de Mîine”, “Realitatea”, 

“OTV”, “B1Tv”, « Flux TV », “Naţional TV” şi “TVR2”. 

 Creşterea impactului nostru mediatic poate fi pus pe schimbarea centrului de 

greutate de la Casa Universitarilor în perioada 2002-2004, în care perioadă am organizat 

conferinţele de presă mai ales la Cartelul Alfa, dar şi pe interesul crescut pentru guvernarea 

de după Decembrie 2004, unde Casa Uniuversitarilor a “atras” numeroşi reprezentanţi 

mass-media. 

 Între 2002-2006, datorită criticilor pertinente faţă de noile acte normative 

antireformiste elaborate de Guvern şi Parlament, poziţia CFMR a fost mai amplu 

prezentată în presă. Printre “susţinători” remarcăm săptămînalele “Observatorul Medical”, 

“Orizonturi Medicale” şi “Viaţa Medicală” (într-o perioadă mai timpurie), cotidianele 

“Curentul”, “Realitatea românească”, « Azi », “Cotidianul”, « Gardianul », « Averea » şi 

« Atac ». 

 

 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” pînă în Decembrie 2004, şi cu redacţia OM, dna Alexandra Mănăilă, în toată 

această perioadă, unde reprezentanţii CFMR au publicat materiale ample (vezi anexa). 

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

gestionare a strategiilor propunse pentru reformarea sistemului şi haosul produs de 

guvernările 1996-2000, 2001-2004 şi, parţial cea a Min. Cinteză în 2005. 

 

 Deschiderea sitului de Internet al CFMR 
  



 Site-ul CFMR este operaţional din Octombrie 2005. Adresa este: www.cfmr.ro
8
 În 

acest site puteţi găsi toate materialele făcute public, legate de poziţia CFMR în principalele 

domenii de interes, conferinţele de presă, extrase din articole de inters, materiale de analiză 

a situaţiei din SIS, lista cu lidierii CFMR şi adresele de contact (inclusiv această “Dare de 

Seamă”). 

 

14. Contacte interne şi internaţionale 
 

2002 :  

 1. Contactele cu Conf. Prior.Health Care de la Oslo au fost realizate numai prin 

participarea scriptică, din lipsă de fonduri de deplasare (vezi anexe). 

2003:  

1. Dr. Belaşcu, ales pe 15 Ianuarie în conducerea Mişcării Europene- Secţia 

Română; 

2. De “Ziua Europei”, pe 9 Mai, Dr. Dan Pereţianu a participat la întîlnirile 

“Mişcării Europene”; 

2004: 
1. Dr. Pereţianu a participat, pe 11 Ianuarie 2004, alături de dr. Mircea Pavel, prof. 

dr. Traian Rebedea, dr. Petre Ciulcu, dr. Mariana Florian, dr. Florin Alexandru Stănescu, 

dr. George Calalb, la seminarul “Alianţei Civice” legat de comemorarea “victimelor” 

Decretului 770/1966, privitor la întreruperile de sarcină. Eveniment extrem de important 

pentru viaţa socială a României comuniste. 

2. Dr. Dan Pereţianu  a participat pe 28 Ianuarie 2004, alături de Prof. Dan 

Antonescu, ing. Nicolae Noica, prof. C. Bălăceanu –Stolnici, dr. Th. Ionescu,  ş.a., la 

seminarul “Alianţei Civice” dedicat împlinirii a 20 ani de la dărîmarea Spitalului 

Brîncovenesc. 

3. Dr. Dan Pereţianu, “Mişcarea Europeană; 6 Mai, (cu ocazia Zilei Europei. Acolo, 

Dr. Mihai Belaşcu a fost ales Preşedinte al ME filiala Prahova). 

4. Dr Pereţianu s-a întîlnit la Bucureşti pe 23 August 2004 cu raportorul 

OMS/ONU pentru drepturile pacienţilor (Sediu Geneva), dl. Paul Hunt, cînd i-a prezentat 

situaţia din SIS.  

5. Dr. Dan Pereţianu a prezentat la Geneva lucrarea: Romania case 1990-2004. 

Change from “state” to “public” and “private” management in health care system has to be 

sustained by applying principles. Otherwise, the outcome could be perverse: “the very 

crisis” when succeeded to increase twice the budget for health ! The 8th Intrnl.Conference 

System science in health care. Geneva, 1-4.09.2004, SSP, Regulation 1, Abstr. 1, 

2.09.2004, la care au fost coautori dr. Sorin Stegărescu şi dr. Mihnea Dragomir. 

6. În 23-25 septembrie, dr. Stegărescu, alături de dr. Dan Pereţianu, a prezentant un 

material la Congresul ALASS, la care a mai participat şi dr. Liviu Radu. 

7. Alături de Dr. Stegărescu şi Belaşcu, dr. Pereţianu a prezentat un amplu material 

la Seminarul Internaţional Sindical EZRA, organizat de Fundaţia “Coresi” în cursul 

Congrersului Cartelului Alfa în 30 Octombrie 2004. 

 8. Dr. D. Pereţianu a participat, ca preşedinte al CFMR, la a V-a Conferinţă 

Internaţională despre priorităţile în îngrijirile de sănătate, Wellington, New Zealand, 3-5 

Noembrie 2004, cu două materiale; autorii în anexe. Vezi şi www.healthprioritis.org. 

  

2005 :  
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 Vă rog să treceţi în antetul dvs această adresă. 



1. Dr. Dan Pereţianu, Dr. Mihai Belaşcu, dr. Liviu Radu, dr. Mariana Săpunărescu, 

dr. Sorin Sategărescu, au participat din partea CFMR şi co-organizat  Seminarul  “Mişcării 

Europene”, “Rolul statului şi al organizaţiilor profesionale, ştiinţifice, sindicale şi patronale 

în reformarea reală a sistemului sanitar”, desfăşurat la Academia Română pe 12 Februairie 

2005, cu participarea Secretarului de Stat, dr. Vlad Iliescu, a reprezentantului Preşedinţiei, 

dr. Bogdan Chiriţoiu, a deputatului prof. Mircea Ifrim, Preşedintele Comisiei de Sănătate a 

Camerei Deputaţilor. 

2. Dr. Pereţianu a participat la Seminarul SAR (la SNSPA) pe probleme de 

regionalizare economică a României, pe 7 Martie: « Dialoguri Europene – Dezvoltare  

regională – modalităţi de intervenţie şi rezultate »; 

3. Dr. Pereţianu a participat la Seminarul SAR (la Universitatea Româno-

Americană) pe probleme de emigrare a tinerilor cu studii superioare. O declaraţie 

importantă: dl. Daniel Funeriu de la « Ad Astra » şi Univ. Japonia a afirmat că în România 

sînt destui bani; nu lipsa banilor este elementul care face ca economia să meargă prost, ci 

corupţia. 

4. Dr. Liviu Radu şi dr. Sorin Stegărescu au participat la Seminarul Internaţional al 

sindicatelor creştin-democrate din Europa din 20-21 mai. 

5. Dr. Liviu Radu şi dr. Dan Pereţianu au participat la Seminarul USAID 

(coorodnator ataşatul USA în România) şi ThikTank Romania (dl. Mark Percival), pe 7-8 

Iunie la Word Trade Center. Semninar pe probleme de « corupţie în SIS ». 

6. Dr. Liviu Radu a participat la Seminarul organizaţiilor sindicale de tip creştin 

democrat, cu care cartel Alfa este în cooperare, Iunie 2005. 

7. Dr. Dan Pereţianu a participat pe 21 Iunie la simpozionul organizat de « Piaţa 

Financiară » pe problema relaţiilor noi instituite de Noul Cod al Muncii. Astfel, dr. 

Pereţianu s-a întîlnit şi discutat cu Miniştrii Muncii, dl. D. Barbu, al Intergării, dl. E. Dinga 

şi, mai ales cu Preşedintele CES, Secretarul de Stat în MMSS, dl. V. Şeitan. 

8. Dr. Dan Pereţianu, precum şi Dr. Sorin Stegărescu au participat la « Dezbaterea 

Publică » organizată la Cartelul Alfa de Alinanţa Asiguraţilor pentru Sănătate » din 

27.10.2005. 

9. Dr. Dan Pereţianu a participat la Simpozionul « Reforma sistemului sanitar » din 

9.11.2005, organizat de Blocul Naţional Sindical (vezi Observatorul Medical, 2, # 85, 

Noembrie 2005). 

10. Dr. Dan Pereţianu a participat la Simpozionul « Resuscitarea sănătăţii în 

România » din 20 Noembrie, alături de dr. Irinel Popescu (vezi Observatorul medical, 2, # 

86, Noembrie 2005).  

11. Dr. Mihai Belaşcu şi Dr. Dan Pereţianu au participat la 5 Decembrie 2005 la 

simpozionul organizat de « Piaţa Financiară » pe problema « Pachetului Nicolaescu », la 

care a participat chiar « autorul ». 

 

15. Probleme financiare şi organizatorice 
 

 Dacă o să vă uitaţi comparativ între raportul la Congresul al V-lea şi cel de acum, 

veţi constata similitudini nedorite. 

 1. Congresul al V-lea ne-a găsit cu sediul în Dispensarul de adulţi nr. 3 din 

Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 106. Acolo aveam două camere, într-un regim al 

proprietăţii destul de neclar. După preluarea spaţiului de către Primărie, au început discuţii 

cu AFIUSP pentru reglementarea situaţiei. 

 Negocierile cu Administraţia Spitalelor din Secotrul 1 au condus la repartizarea 

unui alt spaţiu,  sub formă de contract de închiriere, cu chirie modică (dar destul de 



importantă pentru noi – 1,5 milione lei / lună). Sediul este la mansarda unui clădiri vechi, 

de patrimoniu, pe Calea Victoriei, nr 137, colţ cu str. Frumoasă, unde la etaj se găseşte 

Sanitas Bucureşti, iar la haut-parter este Farmacia « Balsam ». Spaţiul  nu a fost însă încă 

preluat propriu zis. 

 2. Lipsa resurselor financiare a făcut ca atît secretara cît şi contabilul CFMR să fie 

inadecvat remuneraţi. De aceea, acum, secretara lucrează benevol, în unele momente libere 

iar contabil nu mai avem de 2 ani. 

În plus, nici conducerea Consiliului Naţional sau a Secretariatului Senatului nu este 

retribuită cu vreo indemnizaţie. Şi aceasta de peste 5 ani. 

3. În atare condiţii, nu s-au mai făcut investiţii în ceea ce priveşte aparatura sau 

logistica CFMR. Activitatea centrală este susţinută de pe baze relativ proprii (fax, mail, 

birotică etc). 

 4. 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. Nici după 2002, situaţia cotizaţiilor nu a fost mai bună. Nu s-

a reuşit atragerea masivă a acestora la activitatea CFMR, şi evident, la cotizarea către 

CFMR. 

 De exemplu, participări la simpozioane, congrese, mitinguri au fost susţinute 

individual din bani personali sau sponsorizări individuale.  

 5. CFMR a reuşit să-şi deschidă pagină de internet, prin ajutorul CMB. Dar 

activitatea acestui site a fost limitaztă şi  neatractivă. De aceea am luat hotărîrea de a face 

un site independent (vezi mai sus), actualmente activ. Este meritul Dr. Maria Săpunărescu 

şi a dl. Cristian Mihăilescu (Bucureşti). 

 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 

aceşti ani, pentru unele sindicate, şi cu ajutorul Cartel Alfa. 

 7. Componenţa CFMR: 

În mod scriptic, CFMR este formată din : 

 24 de Camere Judetene ale Medicilor 

 7 spitale din Bucuresti 

 2 alte organizaţii : Bios şi Pharmacon 

În mod real, adică plătitori de cotizaţii sînt numai 7 camere judeţene, cele 7 spitale 

şi cele două organizaţii animtite. 

Participarea la Şedinţele de Senat a fost extrem de redusă: maxim 10 camere sau 

organizaţii în fiecare lună, deşi nici unul din sindicatele aparţinătoare la CFMR nu a făcut 

cerere de a ieşi din CFMR. 

Din păcate, activitatea acestora a fost extrem de redusă şi numai pentru perioade 

scurte de timp. (Repet, cred că esenţa rezidă în faptul că medicii cred că Colegiul le susţine 

interesele.) 

 În ultimii 3 ani, am încercat a face un recensămînt al membrilor, fapt care nu a 

reuşit. Aceasta din cauză că multe sindicate/camere judeţene ale medicilor nu mai 

funcţionează. Liderii au ajuns fie directori, fie parlamentari, fie au părăsit activitatea 

sindicală. 

Din acest motiv, CFMR a declarat la Cartel Alfa 2000 de membri, căci cotizaţiile la 

acest nivel aproximativ conduc. 



 Unele camere judeţene au cerut chiar multe bilete de odihnă şi tratament, ajungînd 

ca CFMR să aibă chiar 15 000 membri. Fapt, ce repet, nu se regăseşte în cuantumul 

cotizaţiei (vezi anexa contabilă) 

 Iar dacă le declari ca nefăcînd parte din federaţie, fie sînt bucuroşi că nu mai plătesc 

cotizaţie şi nu trebuie să se mai preocupe, fie nu ai pe cine găsi în teritoriu ! 

8. Preşedintele Fondului de Investiţii “Cerinvest” s-a adresat CFMR cu intenţia de a 

aplica sau de a găsi oportun de a transmite membrilor săi aplicaţia pentru pensii private la 

nivelul fondului cu deductibilitate de 200 euro /an. Aplicaţia a rămas a fi studiată. 

9. Problema Sindicatului condus de dr. Sorin Stegărescu, numit « Sindicatul 

Medicilor din România ». 

La începutul anului 2003, dr. Sorin Stegărescu se prezintă la nivelul conducerii 

Consiliului Naţional şi prezintă documente din care rezultă că domnia sa este noul 

preşedinte al sindicatului format în 1998 de către dr. Costin Brîncuşi. Dr. Brîncuşi 

confirmă faptul că « Sindicatul Medicilor din România » este continuatorul de drept al 

« Sindicatului medicilor stagiari, rezidenţi, a kineteterapeuţilor din România”, înscris în 

CFMR în anul 2000. 

 Pe aceste baze, Senatul numeşte pe dr. Sorin Stegărescu în cadrul Consiliului 

Naţional al CFMR. Ulterior, CN CFMR deleagă pe dr. Stegărescu să reprezinte CFMR la 

diferite nivele, mai ales în cadrul Consiliului Confederal al Cartelului Alfa. De altfel, în 

toate acţiunile sale în cadrul cartelului, s-a înţeles că dr. Stegărescu aparţine CFMR (vezi şi 

lista de comunicări). 

 La începutul anului 2005, Dr. Sorin Stegărescu declară, mai întîi indirect, prin 

presă (anexa), apoi direct, că Sindicatul domniei sale nu face parte din CFMR. În aceste 

condiţii, CN îi retrage acreditarea dr. Stegărescu de la nivelul Cartelului Alfa. 

 Aflăm, în Iulie 2005 că Sindicatul Medicilor din România şi cu un nou înfiinţat 

sindicat « Sănătatea » din Focşani vor forma o nouă federaţie în SIS, numită « Sănătatea » 

care doreşte să adere la Cartelul Alfa. 

 Cererea de aderare a dr. Stegărescu a fost remisă Cartelului (şi, implicit CFMR) în 

februarie 2006. Conform Statutului Cartelului, CFMR s-a pronunţat, arătînd că nu poate 

admite o astfel de cerere (anexa). 

10. Ultima problemă este şi cea mai « spinoasă » datorită aspectului său 

« sentimental ». Este vorba despre iniţiativa CM Timiş care cere CFMR modificarea 

Statutului pentru a putea permite Dr. Dan Pereţianu să candideze pentru a treia oară la 

funcţia de Preşedinte al CFMR (vezi anexa). La Senatul din 18 Februarie, cererea a fost 

aprobată cu 2/3 voturi, astfel că Dr. Dan Pereţianu şi-a depus şi domnia sa candidatura, 

alături de dr. Mişai Belaşcu, ce o depusese încă din Ianuarie. Congresul trebuie să valideze 

modificarea de Statut şi apoi să treacă la alegeri. 

 

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 4 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. 

Guvernarea din 2004 nu a reuşit să schimbe acest curs. Aşteptăm să vedem dacă aplicarea 

noului CCM, corelativ cu cele 3 atribute noi conferite sindicatelor (vezi mai sus) poate 

susţine CFMR. 

 4. Introducerea plăţii per serviciu în sistemul ambulator de specialitate şi creşterea 

responsabilităţii medicului de medicină generală, au condus la scăderea participării 

colegilor din ambulator la finanţarea CFMR. 

5. O nouă strategie şi o nouă politică de alianţe trebuie propuse de Congresul 

al VI-lea. 

  


