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Catre   

                                     Casa  Nationala  de  Asigurari   de  Sanatate, 

 

                                Stimate Domnule Presedinte, 

                              Stimate Domnule Director General, 

 

                    Referitor  la  Proiectul  de  Ordin  pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  sanatatii  si  al  

presedintelui  Casei  Nationale  de  Asigurari  de  Sanatate  nr. 621/361/2014, SNMF  si FNPMF ridica  

urmatoarele  obiectii: 

                      Adoptarea  Ordinului  in  forma  propusa  pune  organizatiile  medicilor  de  familie  in  

imposibilitatea  exercitarii  atributiilor  in  cadrul  Comisiei, deoarece, atat  modalitatea  de  stabilire  a  

cvorumului  (5 din 7) ,cat  si  modalitatea  de  adoptare  a  hotararilor  ( votul  favorabil  al  majoritatii  

membrilor  cu  drept  de  vot  prezenti—recte  3  din  5), nu  face  altceva  decat  sa  dea  un  iz  democratic  

unor  decizii  luate  practic  de  catre  reprezentantii  CAS  si  ai  DSP, rolul  reprezentantilor  medicilor  de  

familie  fiind  doar  de  indepilnire  a  cvorumului. 

                      In  aceste  conditii  solicitam  ori  ramanerea  in  vigoare  a  Ordinului  621/361/2014 (cum  ar  fi  

normal, avand  in  vedere  ca  regulile  jocului  nu  se  schimba  in  timpul  desfasurarii  lui), ori  constituirea  

unei  comisii  paritare functionale, respectiv   formata  din  cate  un  reprezentant  al  fiecarei  institutii  

membre.  Solicitam deasemenea  discutarea acestor problem impreuna cu reprezentantii nationali ai 

medicilor de familie. 

                     In actualul proiect Comisiile mixte nu mai au nici un rost, iar noi nu dorim sa facem parte inutil 

din aceste comisii in care deciziile sunt limpezi inca inainte de vot.  Nu dorim sa facem parte din Comisii 

doar pentru a valida deciziile oricum castigatoare ale caselor de sanatate locale, dintre are unele si pana 

acum s-au dovedit arbitrare. Colaborarea buna care a existat la nivelul majoritatii judetelor, dar si presiunile 

din alte cateva sunt argumente clare ca este nevoie de Comisii paritare functionale, care sa apere interesele 

legale ale cabinetelor medicale, implicit si ale CNAS. 

                        Continuam  sa  speram  intr-o  buna  colaborare  intre  CNAS  si  medicii  de  familie, in  

beneficiul  pacientilor  nostril, asiguratii  dumneavoastra. 

Cu deosebita stima, 
 
Preşedinte FNPMF               Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Mihăilă               Dr. Rodica Tănăsescu 

 

 

 


