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ACTUALITATEA MEDICALÅ

AUTONOMIE, INDEPENDENºÅ SAU NIMIC
DIN TOATE ACESTEA
Autonomy, independence or none of these two
Dr. Dan Pere¡ianu
Societatea Civilå Medicalå Povernei

REZUMAT
România nu are încå un sistem de asiguråri sociale de sånåtate bine pus la punct. El este extrem de
centralizat, un surogat de sistem comunist, lansat astfel încå din 1998, de cåtre Ministeriatul Hajdu Gabor.
Sistemul este condus de cåtre Guvern, fie direct, prin numirea Pre¿edintelui, fie indirect, prin Ministerul
Sånåtå¡ii.
Cuvinte cheie: sistem, asigurare socialå de sånåtate, Ministerul Sånåtå¡ii.

ABSTRACT
Romania doesn’t have a well organized social health insurance system yet. It is extremly centralized, a
surrogate of a communist system, launched under this form since 1998, by the Hajdu Gabor Ministry. It is lead
by the Government directly, by naming the president, or indirectly, by the Health Ministry.
Key words: system, social health insurance, Health Ministry.

Problema este: care este cuvântul potrivit pentru
modul de organizare, conducere ¿i finan¡are al
Casei Na¡ionale de Asiguråri de Sånåtate ¿i a
Caselor Jude¡ene de Asiguråri de Sånåtate: autonomie, independen¡å sau departament al Ministerului Sånåtå¡ii sau al Guvernului. Sau o stru¡ocåmilå.
Pânå la a vå råspunde la aceastå întrebare, mi-am
amintit de câteva discu¡ii pe care le-am avut recent,
în vacan¡a de Anul Nou cu prietenii mei istorici.
În ultimul timp, discu¡iile s-au purtat mai ales cu
privire la Råzboaiele Balcanice (I-1912, II-1913).
Cheia acestor dispute era faptul cå Bulgaria a
devenit din „autonomå“, a¿a cum era definitå prin
tratatul de la Berlin (1878, când România a devenit
independentå!), „independentå“, a¿a cum a fost
ea ob¡inutå în 1908. Bulgaria „autonomå“ avea
toate drepturile unui stat, de numire a Guvernului,
de stabilire a bugetului, de alegere a Parlamentului,
cu excep¡ia stabilirii frontierelor, a armatei ¿i a
politicii externe, cauze pentru care ni¿te „auto-

nomi¿ti“ s-au considerat subjuga¡i în continuare,
¿i au recurs la ac¡iunea de a deveni „independen¡i“.
De aceea, så vedem ni¿te defini¡ii.
Pentru aceasta, så examinåm ¿i Dic¡ionarul
Explicativ al Limbii Române (DEX, Edi¡ia din
1996).
Autonomie: *Drept (al unui stat,… organ,
organism, organiza¡ie s.n.) de a se administra
singur, în cadrul unui alt… stat, organism, organ,
organiza¡ie…, considerat ca central. SAU *Situa¡ie
a celui care nu depinde de nimeni, care are deplinå
libertate în ac¡iunile sale.
Independen¡å: sitau¡ie a unui… organ, organism, organiza¡ie stat… s.n. care se bucurå de suveranitate, de rezolvarea liberå a problemelor interne ¿i externe, fårå amestec din afarå.
Dacå am transpune situa¡ia autonomiei (vezi
de exemplu, autonomia Provinciei Kosovo, cu
Parlament, alegeri, buget propriu etc.), la cea a
CNAS constatåm cå:
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• Nu existå alegeri în sistemul românesc de
asiguråri, spre deosebire de ceea ce este în
alte sisteme de asiguråri. Conducåtorii sunt
numi¡i, nu ale¿i. Pre¿edintele CNAS este numit
de Primul Ministru, iar pre¿edin¡ii locali de
Pre¿edintele CNAS. Structura este tipic
piramidalå sau „paternalistå“ ¿i „centralistå“.
• Nu existå un control „parlamentar“ (în sensul de participare a cetå¡enilor de control)
al celor numi¡i så conducå, în felul în care
existå în acele state unde existå astfel de sisteme. Pre¿edintele dispune, numai cu acordul Ministrului (voi reveni);
• Nu existå buget propriu. Bugetul are douå
componente, veniturile ¿i cheltuielile.
• Veniturile se strâng la Ministerul de Finan¡e
¿i nu în conturile private ale CNAS sau
CASJ. Veniturile se stabilesc de cåtre Parlament, ¿i nu de cåtre depeartamente sau componente ale CNAS sau CASJ. Dar nici
Parlamentul nu stabile¿te direct aceste venituri, cåci ele se regåsesc în Bugetul de Stat,
la care Guvernul este ini¡iator legislativ. Iar
aici, Ministerul de Finan¡e ¿i cel al Sånåtå¡ii
decid structura bugetului CNAS.
• Cheltuielile se stabilesc prin Hotårâre de
Guvern, numitå Contract Cadru. De fapt,
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spre deosebire de ceea ce existå prin Germania, Fran¡a, Israel, Olanda, Belgia, Italia,
acest Contract nu este un contract ¿i nici
måcar un cadru contractual, ci o obliga¡ie
de tip „centralism democratic“.
• Modul de defalcare a cheltuielilor se face
prin norme, dar acestea nu sunt decise de
CASJ sau chiar de CNAS. Ele sunt Ordine
de Ministru!
Toate aceste analize aratå cå România nu are
un sistem de asiguråri sociale de sånåtate. Sistemul
este extrem de centralizat, un surogat de sistem
comunist. El a fost lansat a¿a încå din 1998, de
cåtre Ministeriatul Hajdu Gabor (un rol important
în centralizarea sistemului l-a avut fostul – atunci –
¿i actualul Secretar de Stat, Dr. P. Armean).
Sistemul este condus de cåtre Guvern, fie direct,
prin numirea Pre¿edintelui, care nu are contrapondere în decizii (în sensul cå este un obiect de
vitrinå), fie indirect, prin Ministerul Sånåtå¡ii, care
are dreptul de control explicit în elaborarea actelor
CNAS, mai ales la elaborarea CoCa ¿i NcoCa.
În schimb, în statele citate, unde existå un
sistem de asiguråri sociale de sånåtate, organiza¡iile legiferate în sistemele „de asiguråri sociale
de sånåtate“ sunt independente (nici måcar
autonome, adicå realmente independente!).
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