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În prezent, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate ale Ministerului 

Sănătății sunt reglementate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 privind 

înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale 

de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 

25.03.2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Modul în care a fost conceput acest ordin, lipsa unor criterii clare de selecție 

pentru membrii unui for de autoritate profesională, absența unui partener de dialog în 

interiorul Ministerului Sănătății sau a unor stimulente pentru o activitate prestată, 

precum și precizările neclare referitoare la asumarea responsabilității în situația 

identificării unui conflict de interese, au condus la apariția unor majore 

disfuncționalități în constituirea și misiunea comisiilor de specialitate. 

  

Înțelegând această realitate și dorind un parteneriat real între autoritatea 

centrală și profesioniștii sistemului de sănătate, Ministerul Sănătăţii, prin direcțiile de 

specialitate, corectează deficiențele ordinului anterior și propune o nouă viziune 

pentru organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate.  

În acest sens au fost propuse: 

1) Existența unui perioade intermediare, limitate în timp, de organizare a comisiilor 

de specialitate doar prin numirea membrilor de către ministrul sănătății; 

2) Deschiderea posibilităților de integrare în activitatea unui for decizional de 

înaltă specializare prin participarea personalităților din mediul academic, de 

cercetare, medical sau universitar; 
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 3) Selecția membrilor comisiilor de specialitate în baza unor criterii clare de 

competență, profesionalism și integritate; 

4) Stabilirea unor reguli clare de subordonare, comunicare și finanțare a 

activităților comisiilor de specialitate; 

5) Gestionarea mai bună a responsabilităților în fața riscului unui conflict de 

interese. 

 

De asemenea, prezentul ordin cuprinde metodologia necesară pentru 

acordarea indemnizației prevăzute în alin. 3, art. 16 din legea 95/2006. Astfel, fiecărui 

membru al comisiilor de specialitate i se va putea acorda o indemnizație lunară în 

cuantum de 10% din indemnizația secretarului de stat. Având în vedere această 

prevedere legală, valoarea lunară a indemnizației primite de un secretar de stat (7500 

lei), numărul membrilor unei comisii de specialitate (8) și numărul comisiilor de 

specialitate aprobate prin prezentul ordin (54) se poate estima și impactul bugetar al 

acestei măsuri. Astfel, pentru funcționarea lunară a tuturor comisiilor de specialitate, 

Ministerul Sănătății ar putea plăti 320.000 lei iar anual nivelul maxim al indemnizațiilor 

acordate poate fi de 3.850.000 lei. 

 

Având in vedere cele de mai sus a fost elaborat prezentul ordin pe care îl 

înaintăm spre aprobare. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 

MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ 

DIRECTOR GENERAL 

COMPARTIMENTUL DE INTEGRITATE 

 

COORDONATOR 

AMALIA ȘERBAN 

 

 

CRISTIAN ADRIAN PETCU 

 


