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Nr. 34 / 18.03.2014
Către, Comisia pentru sănătate publică – Senat
Completările Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) și Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) privind Proiectul
de lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Proiect L130/2014)
Forma Legii 95/2006 anterior Forma proiectului L130/2014 aflat Forma propusă de SNMF-FNPMF a
modificarii prin OUG 2/2014
în dezbatere
articolului
Art. 67 se modifica si va avea
Art. 67. Asistența medicală primară
urmatorul continut:
se poate asigura prin practica
Infiintarea unui praxis de catre o
individuală a medicilor de familie
unitate
medico-sanitara
cu
sau prin diferite forme de asociere
personalitate juridica, potrivit
a cabinetelor în grupuri de practică,
prevederilor Legii Societatilor nr.
în locații comune sau prin
31/1990,
republicata,
cu
integrarea funcțională a unor
modificarile ulterioare, se poate
cabinete cu locații distincte.
face doar daca are ca obiect unic de
activitate furnizarea de servicii
medicale de medicina de familie, cu
sau fara activitati conexe acesteia
iar majoritatea asociatilor sunt
medici de familie.

Motivație
Articolul in redactarea actuala este
redundant fata de dispozitiile art. 1
alin. 3 din O.G. nr. 124/1998
privind organizarea si functionarea
cabinetelor medicale, asa cum a
fost ulterior aprobata, modificata si
republicata (“O.G. nr. 124/1998”).
Totodata, este incomplet intrucat
nu prevede si forma de organizare
din art. 15 alin. 1 din O.G.
124/1998.
Art. 1
(3) Profesia de medic, ca profesie
liberală, poate fi exercitată în
cadrul cabinetului medical în una
dintre următoarele forme:
a) cabinet medical individual;
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Art. 70
(2) Cabinetele de medicină de
familie acreditate pot deschide
puncte de lucru. Criteriile şi

La art. 70 alin 2 se modifica astfel:
Cabinetele de medicină de familie
acreditate
in
mediul
rural,
indiferent de forma de organizare,

b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civilă medicală.
Art. 15
(1) Unitățile medico-sanitare cu
personalitate juridică, care se
înființează potrivit prevederilor
Legii Societatilor nr. 31/1990,
republicată,
cu
modificările
ulterioare, vor funcționa cu
îndeplinirea următoarelor condiții:
a) să aibă obiect de activitate unic,
constând în furnizarea de servicii
medicale, cu sau fără activități
conexe acestora, stabilite prin
ordin al ministrului sănătății şi
familiei;
b) administratorul societății sau cel
puțin o treime din numărul
membrilor
consiliului
de
administrație să fie medici;
c) să fie înregistrate în Registrul
unic al cabinetelor medicale.
Conform
Deciziei
Colegiului
Medicilor din Romania nr. 8/2013
privind emiterea avizelor pentru
infiintarea punctelor secundare de
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metodologia vor fi precizate în
normele prevăzute la art. 69 alin.
(1).

pot deschide puncte secundare de lucru in specialitatea medicina de
lucru in localitatile rurale apropiate familie, publicat in M.Of. p. I nr.
(maxim 15 km) cu deficit de medici, 666/30.10.2013.
stabilit conform legii, pana la
instalarea altui cabinet de medicina
de familie in localitatea respectiva.
Punctele de lucru din cadrul
unitatilor
medico-sanitare
cu
personalitate juridica, potrivit Legii
31/1990 se supun acelorasi
reglementari.

La art. 70 se introduc alin. 3 si 4
care vor avea urmatorul continut:
(3) Criteriile si metodologia
deschiderii punctelor secundare de
lucru ce fac obiectul contractului cu
sistemul public de asigurari de
sanatate vor fi precizate la nivelul
comisiilor
pentru
stabilirea
necesarului de medici de familie.

Comisiile
pentru
stabilirea
necesarului
de
medici
de
familiefunctioneaza pe langa casele
judetene de asigurari de sanatate si
au
urmatoarea
componenta:
reprezentanti ai caselor de
asigurari de sanatate, directiilor de
sanatate publica, ai colegiilor
teritoriale
ale
medicilor,
ai
patronatului judetean al medicilor
(4) Inscrierea pacientilor pe listele de familie si ai asociatiei
medicilor de familie se face exclusiv profesionale judetene a medicilor
la sediul cabinetului de medicina de de familie. Avand in vedere aceasta
familie ales de pacienti.
componenta, comisiile respective
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sunt cele mai bine situate pentru a
stabili criteriile si metodologia
deschiderii punctelor secundare de
lucru.

Art. 1281. Alin. 1 teza I:
Asistenta medicala ambulatorie de
specialitate se asigura de catre
medicii de specialitate impreuna cu
alt personal specializat si autorizat
in conditiile legii si se acorda prin
urmatoarele structuri medicale:

Art. 1281 Alin. 1 teza I va avea
urmatorul cuprins:
„Asistenta medicala ambulatorie de
specialitate se asigura de catre
medicii de specialitate, altii decat
medicii de familie acreditati aflati
in relatie contractuala cu casa de
asigurari de sanatate, impreuna cu
alt personal specializat si autorizat
in conditiile legii si se acorda prin
urmatoarele structuri medicale:”

Alin. 4 este necesar pentru
eliminarea incidentei fraudelor.
Conceptia sistemului sanitar din
Romania este de structurare a
asistentei medicale pe trei nivele:
primar (medicina de familie),
secundar (ambulatoriu) si tertiar
(spitale). Prin formularea propusa
de noi clarificam inca o data
conceptia sistemului sanitar. In
acest fel se asigura si eficienta
cheltuirii banului public.

Cu stimă,
Dr. Rodica Tănăsescu
Președintele SNMF

Dr. Doina Mihăilă
Președinte FNPMF
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