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Nr. 99 / 2.06.2014
Către,

Comisia pentru sănătate și familie – Camera Deputaților

Observațiile Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) și Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) privind Proiectul
de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (L130/2014)
Forma Legii 95/2006 anterior
modificarii prin OUG 2/2014
Art. 217
(1) Asiguraţii au dreptul la un
pachet de servicii de bază în
condiţiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1)
se stabilesc pe baza contractuluicadru
multianual,
care
se
elaborează de CNAS în urma
negocierii cu Colegiul Medicilor din
România, denumit în continuare
CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din
România, denumit în continuare
CMDR, Colegiul Farmaciştilor din
România, denumit în continuare
CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România, denumit în
continuare
OAMMR,
Ordinul
Biochimiştilor,
Biologilor
şi

Forma proiectului L130/2014 aflat
în dezbatere
62. Articolul 217 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”(1) Asiguraţii au dreptul la un
pachet de servicii de bază în
condiţiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1)
se stabilesc pe baza contractuluicadru
multianual,
care
se
elaborează de CNAS în urma
consultării cu Colegiul Medicilor din
România, denumit în continuare
CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din
România, denumit în continuare
CMDR, Colegiul Farmaciştilor din
România, denumit în continuare
CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, denumit în

Forma propusă de SNMF-FNPMF a
articolului
62. Articolul 217 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”(1) Asiguraţii au dreptul la un
pachet de servicii de bază în
condiţiile prezentei legi. (2)
Drepturile prevăzute la alin. (1) se
stabilesc pe baza contractului-cadru
multianual, care se elaborează de
CNAS în urmanegocierii cu Colegiul
Medicilor din România, denumit în
continuare CMR, Colegiul Medicilor
Dentişti din România, denumit în
continuare
CMDR,
Colegiul
Farmaciştilor din România, denumit
în
continuare
CFR,
Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, denumit în continuare
OAMGMAMR,
Ordinul

Motivație
Negocierea reprezinta cadrul de
dezbatere si de imbunatatire a
dispozitiilor unui contract in asa fel
incat acesta sa contureze in conditii
de previzibilitate si certitudine
modalitatea de executare a
obligatiilor izvorand din contractul
respectiv. In cazul in speta, se
creeaza premisa imbunatatirii
calitatii serviciilor medicale pentru
pacient, avand in vedere ca doar in
cadrul
negocierii
partile
contractante pot sa ajunga la o
vointa comuna, interpretabila in
mod unitar de ambele parti.
De altminteri, dreptul la negociere
era un drept castigat de CMR,
CMDR, CFR, OAMGMAMR, OBBC,

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF)
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti
Fax +40212110062, fnpmffed@yahoo.ro
Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF)
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656, office@snmf.ro

Chimiştilor, denumit în continuare
OBBC, precum şi cu organizaţiile
patronale, sindicale şi profesionale
reprezentative
din
domeniul
medical. Proiectul se avizează de
către Ministerul Sănătăţii şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului,
până la data de 31 decembrie a
anului în curs pentru următorii 2
ani.

continuare OAMGMAMR, Ordinul
Biochimiştilor,
Biologilor
şi
Chimiştilor, denumit în continuare
OBBC, precum şi cu organizaţiile
patronale, sindicale şi profesionale
reprezentative
din
domeniul
medical. Proiectul se avizează de
către Ministerul Sănătăţii şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului,
în termen de 60 de zile de la
aprobarea Legii bugetului de stat
pentru anul în care urmează să se
(3) Contractul-cadru reglementează, aprobe un nou Contract-cadru.
în principal, condiţiile acordării
asistenţei medicale cu privire la:
(3) Contractul-cadru reglementează,
a) pachetul de servicii de bază la în principal, condiţiile acordării
care
au dreptul persoanele asistenţei medicale cu privire la:
asigurate și pachetul de servicii a) pachetul de servicii de bază la
minimal;
care
au
dreptul persoanele
b) lista serviciilor medicale, a asigurate și pachetul de servicii
serviciilor de îngrijiri, inclusiv la minimal;
domiciliu,
a
medicamentelor, b) lista serviciilor medicale, a
dispozitivelor medicale şi a altor serviciilor de îngrijiri, inclusiv la
servicii pentru asiguraţi, aferente domiciliu,
a
medicamentelor,
pachetului de servicii de bază dispozitivelor medicale şi a altor
prevăzut la lit. a);
servicii pentru asiguraţi, aferente
c) respectarea criteriilor de calitate pachetului de servicii de bază
pentru serviciile medicale oferite în prevăzut la lit. a);
cadrul pachetelor de servicii ;
c) respectarea criteriilor de calitate

Biochimiştilor,
Biologilor
şi
Chimiştilor, denumit în continuare
OBBC, precum şi cu organizaţiile
patronale, sindicale şi profesionale
reprezentative
din
domeniul
medical. Proiectul se avizează de
către Ministerul Sănătăţii şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului,
în termen de 60 de zile de la
aprobarea Legii bugetului de stat
pentru anul în care urmează să se
aprobe un nou Contract-cadru. (3)
Contractul-cadru reglementează, în
principal,
condiţiile
acordării
asistenţei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de bază la
care
au dreptul persoanele
asigurate și pachetul de servicii
minimal;
b) lista serviciilor medicale, a
serviciilor de îngrijiri, inclusiv la
domiciliu,
a
medicamentelor,
dispozitivelor medicale şi a altor
servicii pentru asiguraţi, aferente
pachetului de servicii de bază
prevăzut la lit. a);
c) respectarea criteriilor de calitate
pentru serviciile medicale oferite în
cadrul pachetelor de servicii ;

precum
si
de
organizatiile
patronale, sindicale si profesionale
reprezentative
din
domeniul
medical.
Conform
teoriei
drepturilor castigate, odata castigat
un drept, acesta nu mai poate
constitui
obiectul
negocierilor
intreparti de natura partilor
contractului-cadru.
Sintagma “în urma negocierii”
fusese propusă de Comisia pentru
sănătate și familie a Camerei
Deputaților ca amendament la PLx
157/2011, ulterior adoptat de
Parlamentului României în luna
iunie 2013. Astfel, Art. 217 din
Legea 95/2013 a fost modificat în
luna iulie 2013 prin Legea nr.
191/2013 și a fost introdusă
negocierea în locul consultării
asupra
Contractului-cadru
și
normelor de aplicare.
In plus, Nota de fundamentare a
OUG nr. 2/2014 nu conține
motivația inlocuirii obligatiei de
negociere
cu
obligatia
de
consultare. SNMF și FNPMF au
2
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d) alocarea resurselor şi controlul
costurilor sistemului de asigurări
sociale de sănătate în vederea
realizării echilibrului financiar al
fondului;
e) modalitățile de plată utilizate în
contractarea pachetului de servicii
de bază, modul de decontare şi
actele necesare în acest scop;
f) măsuri de îngrijire la domiciliu, de
reabilitare;
g) condiţiile acordării serviciilor la
nivel teritorial precum și lista
acestora;
h)
prescrierea
şi
eliberarea
medicamentelor, a materialelor
sanitare, a dispozitivelor medicale;
i) modul de informare a asiguraţilor.
j) coplata, pentru unele servicii
medicale, după caz.”

pentru serviciile medicale oferite în
cadrul pachetelor de servicii ;
d) alocarea resurselor şi controlul
costurilor sistemului de asigurări
sociale de sănătate în vederea
realizării echilibrului financiar al
fondului;
e) modalitățile de plată utilizate în
contractarea pachetului de servicii
de bază, modul de decontare şi
actele necesare în acest scop;
f) măsuri de îngrijire la domiciliu, de
reabilitare;
g) condiţiile acordării serviciilor la
nivel teritorial precum și lista
acestora;
h)
prescrierea
şi
eliberarea
medicamentelor, a materialelor
sanitare, a dispozitivelor medicale;
i) modul de informare a asiguraţilor.
j) coplata, pentru unele servicii
(4) În situaţia în care legea medicale, după caz.”
bugetului de stat nu este aprobată
până la data de 31 decembrie a
anului în curs, termenele prevăzute (4) CNAS va elabora norme
la alin. (2) şi (5) se prelungesc până metodologice de aplicare a
la data de 31 martie, inclusiv, a contractului-cadru, cu consultarea
anului următor.
CMR, CFR, CMDR, OAMGMAMR,
OBBC, precum şi a organizaţiilor

d) alocarea resurselor şi controlul
costurilor sistemului de asigurări
sociale de sănătate în vederea
realizării echilibrului financiar al
fondului;
e) modalitățile de plată utilizate în
contractarea pachetului de servicii
de bază, modul de decontare şi
actele necesare în acest scop;
f) măsuri de îngrijire la domiciliu, de
reabilitare;
g) condiţiile acordării serviciilor la
nivel teritorial precum și lista
acestora;
h)
prescrierea
şi
eliberarea
medicamentelor, a materialelor
sanitare, a dispozitivelor medicale;
i) modul de informare a asiguraţilor.
j) coplata, pentru unele servicii
medicale, după caz.”

semnalat această gravă eroare în
luna ianuarie 2014, când proiectul
de OUG s-a aflat în Transparență
Decizională,
însă
observația
înregistrată nu a fost luată în
considerare si nu ni s-a raspuns in
scris la propunerile de modificare a
continutului OUG in sensul inlocuirii
obligatiei de consultare cu obligatia
de negociere.

(4) CNAS va elabora norme
metodologice de aplicare a
contractului-cadru, cu negocierea
CMR, CFR, CMDR, OAMGMAMR,
OBBC, precum şi a organizaţiilor
patronale, sindicale şi profesionale
reprezentative
din
domeniul
medical, care se aproba prin ordin
3
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(5) CNAS va elabora norme
metodologice de aplicare a
contractului-cadru, cu consultarea
CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC,
precum şi a organizaţiilor patronale,
sindicale
şi
profesionale
reprezentative
din
domeniul
medical, până la data de 15
noiembrie a anului în curs pentru
anul următor, care se aprobă prin
ordin comun al ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui CNAS.

patronale, sindicale şi profesionale
reprezentative
din
domeniul
medical, care se aproba prin ordin
al ministrului sănătății și al
președintelui CNAS, în termen de 30
de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a
hotărârii Guvernului prevăzută la
alin. (2).”

al ministrului sănătății și al
președintelui CNAS, în termen de 30
de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a
hotărârii Guvernului prevăzută la
alin. (2).”

Cu deosebită considerație,
Preşedinte SNMF
Dr. Rodica Tănăsescu

Preşedinte FNPMF
Dr. Doina Mihăilă
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