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FNPMF și SNMF solicită dezbatere publică 
pe tema Contractului-Cadru 

 
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) și Societatea Națională de 

Medicina Familiei (SNMF)  au solicitat astăzi, în conformitate cu dispoziţiile L52/2003 privind transparența 
decizională în administraţia publică (publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 70 din 02.03.2003 și 
republicată în MO nr. 749 din 3.12.2013) organizarea unei DEZBATERI PUBLICE privind proiectul de 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2014 – 2015, proiect publicat pe siteul MS în data de 25 februarie 2014. 

Considerăm că termenul de numai 10 zile de la publicarea proiectului de act normativ în care 
publicul poate face comentarii  este nejustificat de scurt. Trebuie avut în vedere că prin proiectul de act 
normativ sus-menționat se abrogă Hotărârea de Guvern 117/2013 (Contractul-cadru 2013-2014) iar 
schimbările aduse de noua Hotărâre de Guvern sunt de o importanță semnificativă pentru modul de 
funcționare a sistemului asigurarilor sociale de sănătate și pentru accesul pacienților la serviciile de 
sănătate. 

Pentru a asigura o analiză substanțială de către public a acestui proiect de act normativ, referitor la 
Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, am solicitat prelungirea termenului de depunere a 
comentariilor și propunerilor la maximul de 30 de zile prevăzut de Legea 52/2003 republicată. 

Considerăm că schimbările importante preconizate în sistem și reglementate prin acest act 
normativ trebuie discutate și revizuite în conformitate cu realitatea din teren, mult diferită de cea din 
birourile autorilor acestor acte normative. Studiind proiectul de lege expus pe transparența decizonală am 
constatat că aproape niciuna din reglementările agreeate în discuții precedente nu au fost implementate, 
că s-au accentuat sancțiunile din contract și că instituția dialogului nu a fost nici de aceasta dată respectată, 
așa cum s-a întâmplat dealtfel în ultimii cinci ani. Persistă în schimb nenumărate ambiguități pe care le-am 
amendat argumentat anterior și care au creat reale prejudicii activității și imaginii specialității de medicina 
familiei. 
 
Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)  este o organizaţie profesională, ştiinţifică, 
nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, 
cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti. 
 
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) este o federație patronală care reunește 
organizații patronale ale medicilor de familie. Federația are caracter non profit, apolitic și 
neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea, susținerea ăi aprobarea intereselor membrilor săi în 
relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice.  
  
Cu stimă,  
 
Preşedinte FNPMF               Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Mihăilă               Dr. Rodica Tănăsescu 

 

 

 

 


