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AVIZ-MOTIVAȚIE
la proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la
aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului
Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova a examinat proiectul
hotărârii de Guvern nominalizat și vine cu următoarele.
1. Nu susținem modificările ți completările ce se operează în hotărârea Guvernului nr. 397
din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” ce ține de excluderea din
Lista instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, capitolul II „Instituțiile cu autofinanțare,
non profit” a următoarelor instituții medico-sanitare: Institutul de Neurologie și Neurochirurgie;
Institutul de Cardiologie; Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”; Spitalul Clinic
Republican pentru Copii „Em. Coțaga” și Spitalul de Ftiziopneumologie „Vorniceni”.
Nu susținem nici modificările și completările ce se operează la Anexa nr. 17 la Hotărârea
Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile
proprietate publică a statului la transmiterea unor bunuri imobile” ce ține de substituirea: sintagmei
„Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorba” cu sintagma „Spitalul de Dermatologie și Maladii
Comunicabile!; sintagmei „Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Em. Coțaga” cu sintagma
„Institutul Mamei și Copilului”; sintagmei „Centrul Științifico-practic de Neurologie și
Neurochirurgie” cu sintagma „Spitalul Clinic Republican”; sintagmei „Institutul de Cardiologie” cu
sintagma „Spitalul Clinic Republican”; sintagmei „Spitalul de Boli Tuberculoase „Vorniceni” cu
sintagma „Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc””.
Motivația:
a) Sindicatul „Sănătatea” a înaintat, la data de 27.12.2012, Guvernului Republicii Moldova o
Cerere prealabilă privind anulareaOrdinului Ministrului Sănătății nr.1316 din 22.12.2012 „Cu
privire la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice”,privind reorganizarea IMSP Spitalul
Clinic Republican, prin absorbțiaIMSP Institutul de Cardiologie și IMSP Institutul de
Neurochirurgie și Neurologie și Ordinului Ministrului Sănătății nr.1317 din 22.12.2012 „Cu privire
la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice”, privindreorganizarea IMSP Spitalul de
Dermatologie și Maladii Comunicabile, prin absorbția IMSP Spitalul de Boli Infecțioase „Toma
Ciorba”, la care până la moment nu am primit răspuns.
b) Luând în considerație că scopul de bază al instituțiilor medicale este ameliorarea sănătății
populației și realizarea dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, considerăm că era
obligatoriu ca reformele sistemului de sănătate și reorganizarea IMSP respective să fi fost
consultate în prealabil cu societatea civilă, opinia medicală, partenerii sociali nivel de ramura
sănătății, CNSM, respectând principiile democrației și transparenței decizionale.
c) În conformitate cu prevederile art.4 alin.(6) din Legea ocrotirii sănătății nr.411 din
28.03.1995, Parlamentul reorganizează, prin acte legislative, sistemul naţional de sănătate,
domeniul medicamentului şi al activităţii farmaceutice.

Considerăm că toate reorganizările propuse de Ministerul Sănătății nu sunt altceva decât
camuflarea reorganizării sistemului național de sănătate, care nu poate avea loc prin Foaie de
parcurs elaborată și adoptată de Ministerul Sănătății, ci prin act legislativ, adoptat de Parlament.
Or, procedându-se în alt mod, se încalcă norme juridice imperative din legile organice.
d) Ordinele Ministerului Sănătății nr. 782 din 03.08.2012, nr. 1316 și nr. 1317 din 22.12.2012
„Cu privire la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice” au fost aprobate de Ministerul
Sănătății unilateral, contrar prevederilor stipulate în pct. 66, cap. IX din Convenția colectivă (nivel
de ramură) pe anii 2010-2013, încheiată între Ministerul Sănătății, Compania Națională de
Asigurări în Medicină și Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova, prevederile căreia vizează
drepturi de muncă, profesionale și social-economice ale salariaților din instituțiile medico-sanitare
publice, preconizate pentru reformare.
Astfel, au fost încălcate prevederile Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2010-2013,
prin care Ministerul Sănătății s-a obligat să prezinte Sindicatului „Sănătatea” spre avizare proiectele
actelor normative.
e) Au fost încălcate de către Ministerul Sănătății și prevederile art. 14 dinLegea sindicatelor
care stabilește că sindicatele sunt în drept să participe la elaborarea proiectelor de programe, de legi
și alte acte normative în domeniul remunerării muncii, asigurării sociale, formării prețurilor,
ocrotirii sănătății și în alte domenii ce țin de muncă și dezvoltarea social-economică.
f) Au fost neglijate și prevederile art. 38 din Legea nr. 317 din 18.07.2003 „Privind actele
normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale”
2. Modificările și completările propuse pentru a fi operate la: Hotărârea Guvernului nr. 397
din 31.05.2011 ce țin de completarea Listei instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, cap.
II cu noi instituții și la Hotărârea Guvernului nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de
optimizare a infrastructurii sferei științei și inovării”pot fi susținute.
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