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Comunicat de presă

Tranparency International solicită respingerea oricărei reglementări care să legalizeze mita în sănătate

TI-România solicită respingerea oricărei reglementări care să legalizeze mita în sistemul de sănătate, aşa cum există 
lansată propunerea de către reprezentanţi ai Colegiului Medicilor, pentru că în acest fel s-ar legaliza corupţia în tot 
sistemul public pe baza precedentului.

TI România îşi exprimă îngrijorarea cu privire la precedentul periculos pe care îl poate crea legalizarea mitei pentru medici, 
aceasta reprezentând în fapt o condiţionare a vieţii în raport cu resursele materiale pe care fiecare le are. Medicii care 
lucrează în sistemul public de sănătate nu pot primi legal alte beneficii de la pacienţi pe lângă salariul dat de instituţiile 
sanitare, cetăţenii sunt obligaţi să plătească contribuţiile de asigurări de sănătate prin efectul legii, deci îşi plătesc deja 
serviciile medicale la care au dreptul. Este exact acelaşi lucru ca si în cazul funcţionarilor publici care ar trebui să primească 
atenţii pentru actele pe care le realizează deşi cetăţenii plătesc deja impozite la bugetul de stat. Situaţia este similara si 
daca cetăţenii ar da atenţii magistraţilor ca forma de “mulţumire şi recunoştinţă”. Am putea crede ca şi politicienii pot primi in 
mod legal forme de recunoştinţă pentru deciziile lor.

Pe de alta parte, Transparency International atrage atenţia asupra faptului că România este parte la Convenţia Europeana 
Civilă Împotriva Corupţiei şi la Convenţia Europeana Penală Împotriva Corupţiei, ambele ratificate din 2002, iar aceste 
convenţii interzic expres ţărilor semnatare orice forma de legalizare a mitei sau a foloaselor necuvenite. O asemenea 
iniţiativă ar contravenii angajamentelor luate şi ar deschide calea anulării legislaţiei care interzice funcţionarilor sau 
angajaţilor statului de a primii bani sau bunuri în schimbul realizării obligaţiilor legale. Atragem atenţia că o astfel de 
reglementare ar atrage chemarea României în faţa Curţii Europene de Justiţie şi pentru încălcarea aquisului comunitar. 

Orice beneficiar de servicii de sănătate contribuie, din veniturile pe care le obţine, la fondul asigurărilor sociale de sănătate, 
aşadar serviciile de care beneficiază sunt deja plătite. Instituirea unei noi taxe legale echivalează cu majorarea acestor 
procente. Acceptarea corupţiei ca formă de compensare a veniturilor este imorală. Statul poate creşte transparent 
contribuţiile de asigurări şi poate mării corespunzător salariile, dar are obligaţia de a combate corupţia din sistem pentru a 
garanta drepturile pacientului pentru serviciile pe care le-a plătit prin taxe. 

Potrivit definiţiei universal acceptate, corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, pentru obţinerea de beneficii 
private. Acest mod de abordare ar putea să îi facă pe cetăţeni să creadă că legalizarea mitei pentru medici se poate traduce 
în alte cuvinte prin “te tratez dacă îmi dai, dacă nu, poţi să aştepţi”, pentru că nu avem paturi, nu avem dotări ş.a.m.d. Şi 
angajaţii de la protecţia mediului au salarii mici însă nu primesc bani pentru orice serviciu, pentru ca atribuţiile lor nu sunt 
vitale pentru cetăţean. Dilema salariilor se reglează între angajat şi angajator si nicidecum din buzunarul beneficiarului 
serviciului public. 

Atâta vreme cât o „taxă” de acest gen ar fi legiferată, normele ar conduce direct la excludere socială pentru acele categorii 
de populaţie care nu poate contribui la plata „taxei de protecţie pentru sănătate”.

Am observat cu regret analogia făcută între taxa pentru medici şi bacşişul de la restaurant, si protestăm în numele medicilor 
faţă de aceste exemple, pentru ca medicii nu sunt ospătari, iar spitalele sau policlinicile nu sunt restaurante. 

Modul de abordare a acestei iniţiative este de natură să aducă grave prejudicii de imagine unei categorii socio-profesionale 
de maximă importanţă pentru societate, care trebuie să se bucure de respectul public şi de aprecierea societăţii, nu de 
blamul general. Cei care fac asemenea propuneri sunt chemaţi în primul rând să apere interesele profesionale şi materiale 
ale medicilor în raport cu statul si societatea şi nu împotriva acestora. 

Faţă de această situaţie, TI-România solicită autorităţilor de la Bucureşti să respingă cu fermitate această iniţiativă de 
legalizare a corupţiei.



2/2

Persoana de contact: 
Victor Alistar – Director Executiv, TI Romania

(victor@transparency.org.ro).
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