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Către,
În atenția,

Comisia pentru Sănătate și Familie – Camera Deputaților
Dnei. Deputat Rodica Nassar

Societatea Națioanlă de Medicina Familiei (SNMF) apreciază interesul manifestat de un grup de parlamentari ai
României, prin semnătura doamnei Deputat Aurelia Cristea, exprimat prin propunerea legislativă privind unele
măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele
de permanență înregistrată la Biroul permanent al Camerei deputaților cu nr. 124/25.02.2014, la Biroul
permanent al Senatului cu nr. 87/13.03.2014 și cu nr. 300/12.05.2014 la Parlamentul României. Analizând
evoluția procesului legislativ am constatat cu regret că în avizul favorabil al Consiliului Legislativ înregistrat sub nr.
87/08.04.2014 este inclusă, la punctul nr. 6, următoarea recomandare:
”La art. 2 alin.(1), pentru a conferi normei mai multă precizie în exprimare, propunem redactarea acesteia,
astfel:
„Art.2. – (1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială
pe care medicii de familie prevăzuți la art.1 trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere
emise de casele județene de asigurări de sănătate drept consecință a constatării de curtea de conturi a
unor prejudicii”.”
Față de această recomandare dorim să atragem atenția că formularea propusă este inexactă deoarece acceptarea
ei ar lăsa fără obiect inițiativa legislativă din următoarele considerente:
 În raportul curții de conturi care a generat această nefericită situație sunt considerate prejudiciu sume
încasate ca și cheltuieli de administrare și funcționare de către cabinetele medicilor de familie și nu de
către medici, ca venituri de natură salarială („4. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va monitoriza şi
verifica casele de asigurări de sănătate judeţene cu privire la modul în care acestea stabilesc întinderea
prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în perioada 2009-2010 pentru finanţarea cheltuielilor
administrative efectuate de cabinetele medicilor de familie, în care au fost organizate centre de
permanenţă (gărzi), peste nivelul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi
reformei administrative nr. 1024/496/2008 sumă la care se adaugă dobânzi aferente.’’)
 Legea 263/2004 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 1024/496/2008 nu identifică nicăieri venituri de natură salarială
pe care ar trebui să le încaseze medicul, ci doar venituri ale cabinetului de medicină de familie care
participă la efectuarea activității de permanență, în baza unor contracte de furnizare de servicii medicale,
încheiate între cabinet și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.
De asemenea, vă rugăm să luați în considerare și faptul că există Case Județene de Asigurări de Sănătatecare au
emis deja decizii de impunere și rețin sumele care fac obiectul deciziei Curții de Conturi precum și faptul că există
Case Județene de Asigurări de Sănătate care se află în procedură judiciară de recuperare. În acest sens, vă rugăm
respectuos să urgentați procesul legislativ deoarece neplăcerile cauzate la aproximativ 600 cabinete ale
medicilor de familie (600 medici și 600 asistente) care au efectuat gărzi în perioada iulie 2008-mai 2011 pot
influența definitiv decizia de a participa în continuare la activitatea în centrele de permanență.
Cu deosebită considerație,
Președinte SNMF
Dr. Rodica Tănăsescu

