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Nr. îreg. 137 / 25.05.2018 

 

În atenția: PARLAMENTULUI ROMĂNIEI, CAMERA DEPUTAȚILOR 

Referitor la PLX nr 232/2018 privind proiectul de LEGE de aprobare al 

OUG nr.8/2018  

 

Către,   Comisia pentru Sănătate și Familie  

În atenția,  Domnului Președinte, Deputat Conf. Univ. Dr. Florian Buicu 

 

Stimate Domnule Președinte, 

Vă transmitem un punct de vedere al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) privind aprobarea 

proiectului de lege de aprobare  a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul sănătății emisă de  GUVERNUL ROMÂNIEI și PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL Nr. 190 din 1 

martie 2018, înregistrat la Camera Deputaților PL-x nr. 232/2018. 

În cadrul procesului de elaborare a proiectului ordonanței, SNMF a avut multiple consultări cu Ministerul 

Sănătății cu scopul de a crea mecanismele care facilitează accesul populației la medicamente compensate sau 

gratuite și pentru a preîntâmpina imputări și recuperări abuzive, de la medici sau de la populație, în situația în care 

protocolul de prescriere a fost încălcat, chiar dacă prescripția era justificată din punct de vedere medical și era 

absolut necesară pentru pacient. 

Mai concret, medicii de familie și pacienții s-au aflat de multe ori în fața unor situații extreme precum 

imposibilitatea prescrierii fără încălcarea unor protocoale. Exemplificăm situații precum cea întâlnită în  județul 

Tulcea când medicii de familie au prescris pe baza scrisorii medicale medicația oncologică, în condițiile în care în 

județul respectiv, pentru o perioadă de timp, nu a existat medic oncolog. Ca atare, ne aflam în imposibilitatea 

fizică ca un pacient oncologic să nu se poată deplasa în județele vecine pentru a putea primi rețetă lunar, de la un 

medic din specialitatea oncologie, în conformitate cu prevederile protocoalelor terapeutice. O situație 

asemănătoare am întâlnit-o în județul Teleorman legat de medicamentele psihiatrice și este întâlnită zilnic în 

cabinetele noastre privind pacienții nedeplasabili și care necesită tratament restricționat la prescriere pentru 

medicul de familie. 

Din aceste considerente, am propus Ministerului Sănătății și a fost acceptat, în scopul de a reduce 

birocrația și a facilita accesul pacienților la medicamente, unele măsuri foarte simple precum introducerea în 

Legea 95 a  posibilității ca medicul de familie să poată prescrie un tratament, chiar dacă nu este menționat ca și 

medic prescriptor în protocol, în situația în care primește o scrisoare medicală cu recomandarea respectivă de la 

un medic din altă specialitate și care era îndreptățit de protocol să o facă. Acest element ar introduce o posibilitate 

de adaptare privind implementarea protocoalelor la situațiile specifice locale precum și la orice situație particulară 

apărută, crescând astfel accesul asiguraților la medicamente și preîntâmpinând sancționarea medicilor de familie 

absolut nejustificat. 
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Acceptarea de către Ministerul Sănătății a acestui principiu s-a concretizat prin elaborarea OUG 8/2018 

de modificare a Legii 95 la art. 241 care a fost postat pe website-ul Ministerului Sănătății cu următorul cuprins: 

“Articolul 241 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 241  

(1) Asiguraţii beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie 

medicală pentru medicamentele cuprinse în lista de medicamente prevăzută la art. 242.  

În situația în care prescripția medicală se emite ca urmare a unei scrisori medicale, fără modificarea de 

către medicul prescriptor a schemei terapeutice prevăzută în scrisoarea medicală, responsabilitatea schemei 

terapeutice revine medicului care a emis scrisoarea medicală.  

(2) Modalităţile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevăd în contractul-cadru şi în normele 

sale de aplicare.  

(3) Prescrierea medicamentelor se face cu respectarea protocoalelor terapeutice, iar pentru 

medicamentele care nu au protocol terapeutic, prescrierea se face cu respectarea indicațiilor, dozelor și 

contraindicațiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenței medicului prescriptor.  

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru medicamentele care au protocol terapeutic, 

medicii de familie pot prescrie pe bază de scrisoare medicală aceste medicamente pentru a asigura 

tratamentul necesar persoanelor asigurate care aveau dreptul să beneficieze de astfel de medicamente. 

 (5) Nerespectarea protocoalelor terapeutice de către medicii prescriptori se sancționează conform 

prevederilor legale în vigoare, iar contravaloarea medicamentelor prescrise în condițiile alin. (4) nu se 

recuperează, dacă asiguratul avea dreptul să beneficieze de astfel de medicamente recomandate prin 

scrisoare medicală”. 

 

Ca atare, Ministerul Sănătății a acceptat pe bună dreptate ca medicul de familie să respecte adaptarea 

principiilor de prescriere conform protocoalelor la situații particulare pentru a ușura și, în unele cazuri, a permite 

acesul pacienților la unele medicamente în regim gratuit sau compensat. Acest fapt este menționat inclusiv în nota 

de fundamentare existentă pe situl Camerei Deputaților (http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/30/2/em292.pdf) 

cât și în preambulul OUG 8/2018 astfel: ”Luând în considerare măsurile din domeniul sănătății cuprinse în 

Programul de guvernare 2017 -2020 potrivit cărora sistemul trebuie să fie construit cât mai aproape de pacient, 

scopul final fiind acela ca asiguratul să nu se mai deplaseze pentru un act medical de calitate, se impune 

intervenția legislativă de urgență în sensul modificării și completării reglementărilor referitoare la condițiile și 

modalitatea de prescriere și acordare a medicamentelor în vederea îmbunătățirii accesului persoanelor asigurate 

la medicamentele acordate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  

Având în vedere că tratamentul cu unele medicamente pentru afecțiuni grave este inițiat și 

continuat de medicul de specialitate, precum și faptul că există zone neacoperite cu astfel de medici de 

specialitate și ținând cont de faptul că întreruperea tratamentului ar conduce la agravarea stării de 

sănătate a acestor persoane, este necesară crearea cadrului legal prin care să se reglementeze faptul că 

medicii pot prescrie medicamente în sistemul de asigurări sociale de sănătate, ca urmare a inițierii 

acestuia prin scrisoare medicală, iar contravaloarea acestor medicamente nu se recuperează dacă 

asiguratul avea dreptul să beneficieze de acestea.” 

http://www.cdep.ro/proiecte/2018/200/30/2/em292.pdf
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Din păcate, după consultări, alin. (4)al art 241 a dispărut chiar dacă preambulul a fost publicat chiar în 

Monitorul Oficial în formatul de mai sus. A fost păstrat alin. (5) care consfințește nerecuperarea sumelor 

reprezentând contravaloarea medicamentelor dacă asiguratul avea dreptul să beneficieze (ceea ce reprezintă un 

foarte mare pas necesar pentru îndeplinirea principiului) dar a fost eliminat dreptul medicului de familie de a 

prescrie în situația în care nu este precizat ca prescriptor în protocol. Cu alte cuvinte, medicului de familie sau 

pacientului nu i se vor mai imputa sume reprezentând contravaloarea medicamentelor dar același medic 

de familie va fi sancționat în conformitate cu prevederile contractului cadru pentru nerespectarea 

protocolului în conformitate cu aliniatul precedent. Acest fapt va determina neaplicarea măsurii respective 

iar scopul inițial de creștere a accesului la medicamente pentru anumite categorii de pacienți nu va fi 

îndeplinit. În același timp introduce un aspect foarte interesant în legislație și anume dreptul medicului de a 

prescrie în interesul pacientului dar cu aplicarea unor sancțiuni pecuniare pentru această faptă. 

Ca atare, apelăm la dumneavoastră, în calitate de Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie a 

Camerei Deputaților care este comisia de fond, pentru a corecta situația descrisă mai sus prin reformularea art. 

241 din proiectul de lege mai sus amintit prin introducerea alin. (6): “În cazul în care medicul de familie nu este 

precizat ca medic prescriptor conform protocolului, acesta poate prescrie medicamentele necesare  pe 

baza scrisorii medicale emise de către medicul de specialitate prevăzut în protocol,  în acest fel 

asigurându-se continuitatea de prescriere și creșterea accesului la tratament al pacientului.” 

Atașăm și un tabel comparativ cu modificarea propusă. 

 

Președinte SNMF 

Dr. Dina Mergeani 

 


