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Inițiațiva Primul Praxis
Nr. 115 / 8.08.2016
Către Ministerul Sănătății,
în atenția Ministrului Sănătății, domnul Vlad Voiculescu,
Domnule Ministru, Vă rugăm să ne transmiteți un punct de vedere asupra oportunității inițiativei
legislative pe care o propunem mai jos.

Argumente:

Migraţia medicilor români este o componentă de mare actualitate a fenomenului mai general
al migraţiei forţei de muncă din România, iar relevanţa sa socio‐economică priveşte efectele sale
asupra sistemului public de sănătate.
Magnitudinea fenomenului este greu de conturat doar prin prisma statisticilor oficiale
actuale, care nu surprind toate laturile sale şi nu pot furniza o imagine completă şi exactă asupra
acestuia.
Analiza și interpretarea datelor statistice furnizate de cele mai importante instituţii din
România, de organismele internaţionale și de unele studii apărute în acest domeniu la nivel național
și regional, precum şi a informaţiilor oferite de mass‐media ne‐au permis o cunoaştere mai bună a
dimensiunilor socio‐ demografice şi economice ale fenomenului migraţiei medicale românești.
În esență, anual mii de medici de diverse specialități părăsesc Romania, numărul de medici
specialiși scade în loc să crească deși anual mii de medici termină facultatea și rezidențiatul.
Cu toate acestea nu mai găsești decât cu greu un stomatolog în mediul rural și sunt peste 700
de dispensare fără medic la țară. În același timp sunt foarte multe orașe mici și mijlocii unde lipsa
medicilor de diverse specialități este o constantă regretabilă în pofida eforturilor de a avea spitale
moderne și bine dotate.
Din aceste motive dorim să stimulam înființarea de cabinete medicale printr-o lege care va
permite obținerea de credite cu garanții de stat și dobândă subvenționată.
Legea se va numi “Primul praxis”
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

CAMERA DEPUTATILOR
PROIECT DE LEGE
Privind ”Primul Praxis”

Parlamentul României adopta prezenta lege

Capitolul 1
Dispoziții generale
Art 1. Prezenta lege urmărește facilitarea accesului la surse de finanțare, cu dobândă subvenționată,
pentru înființarea de praxisuri medicale în diferite specialități in România, în scopul
a. optimizării asistentei medicale in România
b. reducerii migrației tinerilor medici,
c. înființării de praxisuri medicale, în special în mediu rural precum și în orașele mici și mijlocii
din România,
d. asigurării necesarului de medici specialiști pentru următorii ani,
e. accesului la surse de finanțare pentru începerea unei cariere medicale.

Capitolul 2
Definiții
Art 2. În sensul prezentei legi termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații
a. Praxis medical - denumit în continuare praxis, reuneşte patrimoniul de afectaţiune
profesională, infrastructura cabinetului precum şi clientela reprezentată de pacienţi şi alţi
beneficiari ai serviciilor oferite de un cabinet medical;
b. Infrastructura praxisului este reprezentată de spaţiile/imobilele în care se desfăşoară
activitatea cabinetului/cabinetelor şi a punctului/punctelor de lucru, cu anexele şi terenul
aferent;
c. Beneficiarul legii “ Primul Praxis” este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele
criterii de eligibilitate:
Este medic specialist, cetățean român sau al Uniunii Europene.
Are drept de liberă practică în România.
Nu are în proprietate un cabinet medical.
Se obligă ca minimum zece ani sa nu instrăineze bunurile dobândite prin acestă lege.
Se obligă ca minimum zece ani să practice medicina în acest praxis.
d. Dobândă subvenționată, supotarea dobânzilor în egala măsură de către beneficiarul legii,
finanțatori și statul Român.
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Capitolul 3
Art.3 Finanțare și garanții pentru ”Primului Praxis”
a. Finanțarea ”Primului Praxis” se realizează din următoarele surse:
1. Finanțatori - sunt instituții care se încadrează în categoria instituţiilor de credit sau a
instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special al IFN-urilor deschis şi
ţinut de Banca Naţională a României, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia;
b. Garantarea împrumuturilor prin
1. Bugetul de stat, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii.

Capitolul 4.
Prevederi finale
Art. 4
a. Procedura pentru punerea în aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre de guvern.
b. Pe toata perioada împrumutului beneficiarul va contracta o asigurare care sa acopere
distrugerea bunurilor achiziționate prin prezenta lege.
c. Prezenta lege intră în vigoare la data de publicării ei în Monitorul Oficial.
d. În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, Guvernul
României va publica Normele de aplicare a legii ”Primul Praxis”.
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