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Nr. 131/02.11.2020
INFORMARE
Având în vedere publicarea

în Monitorul Oficial nr. 982 din 23 octombrie 2020 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
180 din 22 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea
concediilor medicale,

în Monitorul Oficial nr. 993 din 27 octombrie 2020 a Ordinului Ministrului sănătății nr. 1.819
din 27 octombrie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.
1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de
sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate
Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul
sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

în Monitorul Oficial nr. 997 din 28 octombrie 2020 a Ordinului Ministrului sănătății nr. 1.829
din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor
referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2

în Monitorul Oficial nr. 998 din 28 octombrie 2020 a Ordinului Ministrului sănătății nr.
1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și
biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile
de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la
acordarea concediilor medicale,
facem următoarele precizări:

niciunul din actele normative anterior menționate nu a fost elaborat de Guvernul României
si nici de Ministerul sănătății cu consultarea reprezentanților organizațiilor patronale ale
cabinetelor de medicina familiei și nici prin negocierea cu Colegiul Medicilor din România;

mai multe prevederi ale acestor acte normative pot fi considerate nelegale, neconforme cu
prevederile Codului Civil și Legii 95/2006 și chiar există contradicții între aceste acte
normative și alte acte normative privitoare la obligațiile medicilor de familie;

conform prevederilor Ordinului 1822/1105/2020, anexa 2, cap XII - Alte clauze - în cuprinsul
contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante;
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie va solicita Ministerului Sănătății și
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în data de 02 noiembrie 2020 revocarea Ordinului nr.
1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
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sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor
medicale publicat în Monitorul Oficial nr. 998 din 28 octombrie 2020.
Solicitarea de revocare are natura unei plângeri prealabile necesare pentru formularea acțiunii
in anularea ordinului menționat și reprezintă un pas obligatoriu pentru formularea acestei
acțiuni, conform Legii contenciosului administrativ.
În același timp Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie recomandă
patronatelor medicilor de familie, precum și cabinetelor de medicina familiei să solicite
caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, precum și casei de
asigurări de sănătate AOPSNAJ negocierea unor clauze suplimentare, în temeiul prevederilor
Ordinului 1822/1105/2020, anexa 2, cap XII - Alte clauze - în cuprinsul contractelor pot fi
prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante.
Până la finalizarea negocierii clauzelor suplimentare, precum și până la revocarea sau refuzul
revocării Ordinului nr. 1.822/1.105/2020, cabinetele de medicina familiei își rezervă dreptul de a
nu semna contractele propuse de casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului
București, respectiv AOPSNAJ.
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