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Comentarii pe marginea noii legi a sănătăţii postată ieri pe situl Ministerului Sănătăţii 

      

Nota de fundamentare se numeşte acum “Expunere de motive”. Acestea încep cu “Situaţia 

actuală” şi continuă cu propunerile de modificare. 

Nici situaţia actuală nici propunerile nu sînt clar formulate, nu prezintă analize pentru care să fie 

susţinute. Se propun 6 puncte critice, dar nu se explică îndeajuns ce reprezintă ele şi se propun 17 titluri 

(capitole) în Lege, din care cel puţin 5 sînt la fel ca în L 95/2006. 

Se arată că  “punctele critice actuale” sînt:  

 insuficienţa finanţării, prin insuficienţa fondurilor alocate CNAS; 

 ineficienţa cheltuirii fondurilor. 

 Răspunsul promotorilor acestui proiect ar fi că: 

 Nu putem creşte fondurile publice prin noi taxe; 

 Putem creşte baza de contribuţie; 

 Putem diversifica finanţarea; 

 Trebuie să-i stimulăm pe cei care au eficienţă sporită. 

 În mod practic, redactorii proiectului propun: 

 desfiinţarea caselor de asigurări judeţene; vor dispare Adunările Generale ale Asiguraţilor şi 

Consiliile de Administraţie Tripartite (Patronate-Sindicate-Guvern) 

 CNAS devine parte a Guvernului; CNAS va deveni Agenţia de Plăţi a Ministerului Sănătăţii, care va 

primi banii de la Ministerul de Finanţe; 

 strîngerea banilor din taxa pentru sănătate se face în continuare politic, prin MF, şi este supusă 

aceleiaşi aprobări a Parlamentului prin Bugetul de Stat; 

 atribuirea banilor colectaţi de Ministerul de Finanţe unor companii de asigurări private, existente pe 

piaţă; 

 alocarea unui contract (de către CNAS) către companiile de asigurări dacă au minim 1 milion de 

asiguraţi; 

 introducerea noţiunii de profit în contractarea companiilor de asigurări cu furnizorii de servicii 

(cabinete, laboratoare, spitale, camine de bătrîni etc); 

CCAAMMEERRAA  FFEEDDEERRAATTIIVVĂĂ  AA  SSIINNDDIICCAATTEELLOORR  

MMEEDDIICCIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  
îînnffiiiinnţţaattăă  ddiinn  11999900  ccaa    

SSIINNDDIICCAATTUULL  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  AALL  MMEEDDIICCIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA 



 desfiinţarea atribuţiunii de înregistrare, acreditare şi avizare a profesioniştilor din sistem (acum în 

sarcina organismelor de drept public numite Colegiii şi trecerea ei la nivelul Ministerului Sănătăţii. 

 asiguraţii vor fi obligaţi să semneze contracte cu companiile de asigurări. Acest lucru l-am cerut noi 

încă din 1993; 

 Proiectul spune că taxele publice pentru sănătate vor fi în continuare de 5,2+5,5%. 

 Transformarea spitalelor în fundaţii şi societăţi comerciale. 

 Desfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Acreditarea Spitalelor. 

 ca societăţile comerciale de asigurări să formeze reţele de spitale, cabinete, laboratoare, eufemistic 

redactat “pe bază contractuală” (!!!), fapt contrar tuturor practicilor corecte şi de concurenţă loaială din 

lume; 

 Clarificarea taxei de claw back, prin contracte cost-volum-eficacitate (un fapt pozitiv); 

 Oferirea spitalelor dreptul de a deţine cabinete medicale de medici de familie şi ambulatorii de 

specialitate. Acest lucru se observă şi azi, dar fenomenul este negativ (vezi mai departe).  

Efecte propuse de lege 

 

1. Banul public nu va mai fi controlat de public, de asiguraţi, ci de politic şi de nişte “privaţi”. Un lucru 

bun, este desfiinţarea caselor paralele, ale Armatei şi Transportului. Dar, pentru a le desfiinţa pe acestea, 

nu este nevoie de o lege stufoasă ci de o decizie politică limitată. 

 Ca un paradox, Casa Transporturilor a fost înfiinţată prin decizia strategică a Preşedinelui 

Băsescu, la acea vreme, Ministrul Transporturilor. 

2. Proiectul afirmă că se desfiinţează monopolul statului în finaţare. Este fals: MF va strînge banii, 

Guvernul decide bugetul etc. Aspectul cum că va apare competiţie între companiile de asigurări este 

complet fals: CNAS va face redirecţionări de asiguraţi. În plus, se ştie că 90% din asiguraţi se asigură 

aproape de casă. Nu ştim cum va apare competiţia, de aceea vrem UN PILOT (vezi mai departe). 

3. Proiectul vorbeşte despre despre obligativitatea companiei de asigurări de a asigura pe oricine, dar nu 

vorbeşte şi despre modul în care oricine poate accesa un furnizor pe care îl doreşte. Pentru a avea profit, 

companiile private de asigurări nu vor contracta servicii medicale cu furnizori care au pacienţi săraci şi 

mulţi. Proiectul este necar aici. Acum, dacă îndeplineşti criteriile de acreditare, casele judeţene sînt 

obligate să încheie contracte. 

 În plus, din moment ce companiile de asigurări vor deţine “reţele” (art. 205.13) [spitale, cabinete, 

laboratoare], apare evident că pe ele le vor susţine finaciar şi cu ele vor face cele mai bune contracte. De 

aceea, sîntem total împotriva unei astfel de prevederi. De altfel, în Legea 145/1997 se preciza clar că 

finanţatorii (casele de asigurări) nu pot deţine instituţii de servicii de sănătate şi intra în relaţii 

privilegiate de contractare cu “reţele”!! 

4. Responsabilizarea asiguratului este una dintre chei pentru creşterea finaţării şi, cum zicea dr. 

Vlădescu, unul dintre cei acuzaţi de acest proiect, pentru diversificare.  

Problema este că dacă se decide politic, pentru mulţi cetăţeni, pentru care acum nu plătreşte 

nimeni, prin noua lege cineva trebuie să plătească privaţilor. Cea mai frecventă situaţie este pensionarul 

cu venituri mici pentru a avea un trai decent. Aceasta a fost evaluat de OIM la 1200 lei/lună. Apare 

evident că Ministerul Muncii trebuie să acopere taxele de sănătate pentru aceşti oameni.  

5. Pentru a genera fonduri suplimentare, Proiectul nu propune creşterea taxei la 7+7%, căci nu sună bine 

politic, deşi în 1997, ea aşa era, şi aşa este şi în Germnaia şi în Olanda. În schimb propune taxe 

suplimentare neclare.  

Singura taxă în plus clar formulată este cea pentru co-asiguraţi, care va fi de ½ salariul mimim. 

dar aceast surplus este neglijabil ! 



Problema se pune, pentru ce este nevoie de taxe suplimentare. Simplu, pentru că, de fapt, CNAS 

nu are acum bani pentru sănătate, Guvernul nu are curajul să revină la legea 145/1997, astfel că se va 

umbla la “pachetul minim de servicii”. 

Acest pachet, care, repet şi aici, nu este minim din partea CNAS, ci este “maxim” (maximul ce 

se decontează de CNAS) va fi în aşa fel ajustat, încît fiecare dintre noi să fim obligaţi să suplimentăm, 

că vrem noi !!, bugetul FNAS. 

6. Redactorii acestui proiect propun formarea unei instituţii superbirocratice în Sistem, anume ANCIS. 

Ea va apre prin cuplarea Institutului de Management pentru Servicii de Sănătate, format de Prof. Dan 

Enăchescu în 1991, cu Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor,acum independentă, şi care va fi 

desfiinţată. Noi scoatem în evidenţă că nu este cazul să se comaseze aceste două entităţi. 

7. Transformarea spitalelor în fundaţii şi societăţi comerciale va fi foarte simplă. Autorităţile locale, care 

au primit aceste spitale cu greu prin ordonanţe de urgenţă între 2003-2010 vor putea decide repede acest 

fapt. În plus, nici nu vor mai fi obligate să finanţeze diverite tipuri de cheltuieli pentru acele spitale, pot 

doar (art. 80.2). 

Problema, este ce va face populaţia ! 

Se afirmă că prin acest mod de organizare, spitalele pot atrage fonduri private. Fals: şi acum, 

cine vrea să doneze bani spitalelor o pot face (vezi numeroasele acţiuni umanitatre promovate şi de 

media). 

 

Analiza CFSMR şi Rezolvarea problemei 
 

1. Se ştie că finaţarea publică şi gestionarea publică din Europa de Vest, spre deosebire de finaţarea 

publică şi/sau privată şi gestionarea privată din Statele Unite (cum se doreşte în Proiectul, să-i zicem, 

“Vlădescu”), conduce la sisteme de sănătate care produc sănătate pentru oameni, contrar a ceea ce se 

întîmplă în USA. De aceea, noi nu sîntem pentru ca companii private să administreze banii noştri, ci 

case de asigurări publice. 

 

2. De ani de zile atragem atenţia asupra ingerinţei politicului în sănătate. De ani de zile cerem ca 

Ministerul de Finanţe să nu mai controleze fondurile CASJ/MB. Acesta este motivul pentru care 

propunem ca fondul de asigurări să nu ajungă în MF, la MS sau la organismul său de plăţi, respectiv 

CNAS. 

De aceea, noi am propus, încă din 2004 (vezi Geopolitica, 2004, , 2: 1, 167-176) organizarea 

sistemului prin 8-10 case de asigurări. S-a dovedit
1
 că circa 2-2,5 milioane de cetăţeni pot susţine 

independenţa unei case publice de sănătate. 

Fondurile pentru aceste case vor intra direct în conturile bancare ale acestora. Fără MF şi MS. 

 Aceste case vor fi conduse pe două paliere, precum cele enunţate în Legea princeps din 1997: 

 Adunarea Generală a Reprezentanţilor, formată din suma tuturor asiguraţilor acelei case; care 

angajeaază un 

 Directorat executiv, responsabil anual în faţa AGR. În Olanda şi Germania, la care dr. Vlădescu, 

unul dintre promotorii legii face referire în “nota sa de fundamentare”, asiguraţii controlează 

Directoratul prin Adunarea Generală a Reprezentanţilor, chiar dacă acest Directorat poate are 

management privat. Dar banii sînt de fapt ai publicului. 

                                                 
1
 Pereţianu D. “Societatea are de cîştigat dacă doctorul face politică” - convorbire cu dl. dr. jurist Manfred Zipperer. Viaţa 

Medicală (Buc.), 1994, 6, 14: 4. 

 



3. Dacă discrepanţa în starea de sănătate este dependentă de raportul finaţare publică vs finaţare 

directă/privată, atunci devine clar că, pentru a menţine starea de sănătate aşa cum este ea astăzi, şi pentru 

a o îmbunătăţii,  un alt lucru trebuie efectuat. Trebuie crescută ponderea finaţării publice şi nu a celei 

private/directe. Ori proiectul face exact invers. De fapt, proiectul desfiinţează principiul solidarităţii, pe 

baza căruia se constituie Fondul de Asigurări şi Bugetul MS. În plus, observăm că actualul proiect 

susţine în continuare coplata (deja votată în Parlament şi publicată pe 30.11.2011 – dar neaplicabilă), pe 

care noi nu o susţinem sub forma propusă de MS; fenomen care scade şi mai mult solidaritatea în SIS. 

 Observăm că Franţa, după introducerea coplăţii la 30%, a pierdut primul loc în clasamentul celor 

mai bune sisteme de sănătate, în favoarea Marii Britanii, unde nu există coplată decît la prescrierea de 

medicamente (de 5 lire)
2
. 

 Noi propunem o altă viziune. Observăm că 7+7% este 14%. Pentru a menţine solidaritatea în 

societatea românească propunem ca cei 25%-40% pe care redactorii legii îi sugerează să fie obţinuţi din 

diferenţa dintre 10,7% şi 14% taxă la sănătate. Astfel, nu fiecare cetăţean va fi obligat să dea, cu 

propune într-un interviu Dr. Vlădescu, 15 euro pe lună, ci cei care au mai mult să dea mai mult ! Aşa 

cum este peste tot în Europa pe care dr. Vlădescu o citează. 

 Astfel, că noi cerem revenirea la taxarea din Legea PSD din 1993-1997, cu nr 145/1997 !! Şi 

votată atunci, 27 iunie 1997 în Unanimitate. Dacă este aşa, atunci nu mai este nevoie de case private şi 

de taxe voluntare suplimentare ! Doar bogaţii ar fi obligaţi să plătească mai mult. 

 

4. Ca de fiecare dată cînd se discută despre modificări majore în SIS, scoatem în evidenţă cuplul cu care 

nu ne-am înţeles, atunci. Ministrul PSD, Dr. Iulian Mincu, şi consilierul său UDMR, Dr. Francisc 

Jezenski, au lansat în 1993 experimentul pilot 370 (HGR 370/1993). Nu discutăm acum despre 

observaţiile şi valoarea datelor obţinute atunci. Vrem să scoatem în evidenţă că, dacă este să se facă 

modificări majore în SIS, atunci ESTE NEVOIE DE UN PROIECT PILOT ÎN MAI MULTE JUDEŢE. 

De-abia după ce vor apare observaţii despre cum funcţionează propunerile proiectului, se poate 

lansa o lege. Iată ce s-a întîmplat cu L 95. A fost modificată în 800 locuri în 5 ani !!! 

 

5. Problemele de fond au fost identificate de CFSMR.  

 

A. Aceasta pleacă de la constatarea că banii (reali, dolari) din 2011 sînt de 10 ori mai mulţi decît cei din 

1999 [aserţiune susţinută, vedem, acum şi de redactorii acestui proiect]. Acest fapt atrage atenţia că, la 

început, banii au crescut precum iniţiatorii L 145/1997 au sperat. Ulterior, MF a fost “trimis” să facă 

ordine, astfel că noi nu mai ştim cîţi bani intră în mod real în sistem. 

 

B. În 1999, erau aproximativ 4,5 milioane de internări în spitale. Atunci s-a propus ca medicul de 

medicină generală să devină “gatekeeper”, adică să facă în aşa fel încît să determine scăderea 

internărilor (de atunci, considerate prea multe). 

În 2010, erau circa 8,3 milione, pentru ca acum, după desfiinţarea a 50 de spitale mici, cifra să 

crească spre 9 milioane. Spre comparaţie, în Marea Britanie sînt în jur de 12 milioane internări, la 68 

milioane de locuitori ! 

 Afirmaţia a fost că aici “se duc banii dumneavoastră”.  

 

C.  La nivelul CNAS, s-a afirmat în 2010 că există “inflaţie de acte medicale”. [vezi emisiunea 3x3 de 

S.Tănase]. Inflaţia este produsă de internările în spitale (vedem acum că iniţiatoriirecunosc direct acest 

fapt), consultaţiile de 1,5 ori la specialiştii din ambulatoriu (multe din ele – de spital) şi extrem de multe 

analize de laborator de la 25 milioane la 35 milioane pe an între 2003-2009.  

                                                 
2
 Appleby J. Care este cel mai bun sistem de sănătate din lume. BMJRo, 2011, 18, 9: 396-398. 

 



 Aici trebuie să intervină decidenţii. Prin ce mecansime ? Simplu: 

 defragmentarea sistemului, ca acţiune anti-fragmentare; i.e., prin diminuarea celor care au dreptul de 

a interna; aici, este necesar a lansa un Proiect Pilot, pentru că fenomenul, în Vestul Europei, a condus la 

acţiuni pozitive, dar la noi, a crescut numărul de internări în spitale; 

 reducerea numărului de paturi în spitalele care internează cel mai mult (cele mai solicitate)[cerinţă a 

Băncii Mondiale]; 

 revenirea la HGR 360/1998 (elaborată de fostul ministru UDMR Hajdu Gabor), prin care 

ambulatoriile de spital aveau doar 3 atribute: de control la 1 lună un pacient externat, de consult 

interdisciplinar cu un alt spital şi de apreciere a unei eventuale internări de urgenţă trimisă de un medic 

de medic specialist; 

 introducerea principiului numerus clausus pentru numărul de spitale, cabinete, analize şi studenţi la 

medicină, aşa cum există în Germania, Olanda, Franţa etc.  

Multe alte elemente tehnice sînt necesare pentru a pune sistemul să meargă corect. Noi credem 

că ştim să facem propunerile corecte, în favoarea publicului, a cetăţeanului. 

Pentru alte întebări suplimentare, vă stăm la dispoziţie. 

 

 

 

  Preşedinte,     Prim Vicepreşedinte, 

 

  Dr. Octavian Georgescu   Dr. Zagyva Piroşka  

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul educare, formare şi relaţii cu media, 

Vicepreşedinte,  

Dr. Dan Pereţianu 

 


