
COMERŢUL CU MEDICINĂ 
 

 

Paul POPOVICI
1
 

Ovidiu CHIROBAN
2
  
 

 

 
ABSTRACT: Is there a link between trade and medicine? As origins, commercial 

interests were foreign from the medical tradition; in other words, the answer would be 

negative. From this point of view, the differences between a hospital and a commercial 

enterprise should be more than obvious. It will therefore be very important to note the 

differences between a doctor from a trader, a patient from a customer, and eventually the 

patient from the merchandise. Is medicine a business? Although the answer is negative in 

theory, in practice we can find answers in formal terms that are positive (unfavorable but 

by implication). In fact, this is a tribute paid to a number of shortcomings: from the lack of 

a vocational education to the anemic reaction of various institutions with a precise role in 

this direction. 
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Avertisment 
 

Nu vom intra pe terenul alunecos al speculaţiilor
3
 şi nici al unei aşa-zise literaturi 

care cultivă cu orice preţ senzaţionalul
4
, ci ne vom limita doar la schiţarea unor repere în 

ecuaţia medicină / comerţ. În fond, obiectul prezentului articol îl constituie o analiză a 

unor intersecţii prea puţin explorate în literatura de specialitate românească. Iată de ce, 

eventualele presupuneri datorate titlului nu-şi vor găsi loc în rândurile prezentei încercări.  

 

Introducere 
 

O întrebare care poate fi generată de întâmplările cotidiene este dacă între comerţ 

şi medicină există vreo legătură? După Hipocrate, interesele comerciale sunt străine de 

tradiţia medicală
5
; cu alte cuvinte răspunsul ar fi unul negativ. Cu toate acestea, din 

anumite aspiraţii sau raporturi s-ar putea deduce contrariul. Bunăoară, există situaţii în 

care înscrierea la facultatea de medicină este datorată unei anumite expectanţe financiare 

ulterioare. Cu alte cuvinte, după absolvire practicarea medicinei este asociată unei afaceri. 

                                                           
1 Lect. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca.  
2 Asist. univ., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Facultatea de Medicină Generală.  

 

3 M. Newton, The Encyclopedia of Conspiracies and Conspiracy Theories, Facts On File, 2006. 
4 G. Lanctôt, Medical Mafia. How to Get Out of It Alive and Take Back Our Health & Wealth, Self Published, 

2002. 

5 M. V. Rorty, A. E. Mills, P. H. Werhane, Institutional Practices, Ethics, and the Physician, în R. Rhodes, L. P. 
Francis, A. Silvers (eds.), „The Blackwell guide to medical ethics”, Blackwell Publishing, 2007, p. 194. 
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Această ipoteză poate fi întărită de faptul că practicarea profesiei medicale se poate realiza 

şi sub forma unei societăţi comerciale (însăşi constituirea ei poate avea ca motivaţie o 

sursă de venituri suplimentare obţinute ca urmare a derulării unei afaceri). Acesta este însă 

un nivel de înţelegere şi interpretare opac la exigenţele actului medical. Din acest punct de 

vedere, al raportului dintre actul medical şi afacere, între spital şi întreprinderea 

comercială diferenţierile sunt mai mult decât evidente. Prin urmare, va fi important de 

punctat ce deosebeşte medicul de comerciant, pacientul de client şi, nu în cele din urmă, 

pacientul de marfă. 

 

Diferenţe esenţiale 
 

Spital vs societate comercială 
 

Scopul înfiinţării oricărei societăţi comerciale este unul lucrativ / obţinerea unui 

profit. Prin urmare, susţinerea unei societăţi comerciale neprofitabile este un non-sens. 

Mai mult, chiar societăţi comerciale care au profit, însă nu unul conform aşteptărilor 

acţionarilor/asociaţilor, sunt de regulă dizolvate pentru că menţinerea lor presupune prea 

multe eforturi în raport cu emolumentul obţinut. Desigur că în ramuri strategice pot fi 

înfiinţate regii autonome sau companii naţionale. Dar şi acestea trebuie să aibă o balanţă 

economică pozitivă, altfel ele vor fi ori lichidate ori privatizate tocmai în scopul 

rentabilizării activităţii lor.  
De cealaltă parte, chiar dacă nu sunt profitabile, adică în termenii unei gândiri 

economice imediate cheltuielile sunt mai mari decât încasările, unele spitale sunt 

menţinute datorită atingerii unor indicatori exclusiv neeconomici şi anume performanţele 

medicale. Astfel, „ICFB [este] o unitate sanitară care NU are specific de urgenţă, şi care 

ar,e performanţe medicale absolut extraordinare (sublin. ns.), dar neperformant 

economic”
6
. 

 

Diferenţierea medicului de comerciant 
 

Din punctul nostru de vedere, există trei diferenţe majore între un medic şi un 

comerciant. Prima deosebire este reprezentată de înaltul caracter intelectual al activităţilor 

medicale. Desigur că o asemenea optică poate fi pusă pe seama unei perspective vetuste 

asupra operaţiunilor comerciale; astăzi, pregătirea pentru o carieră de finanţist la vârf 

presupunând şi ea competenţe dobândite ca urmare a parcurgerii unor etape de învăţământ 

superior care nu exclud, ba dimpotrivă, se bazează pe aptitudini intelectuale. 

A doua deosebire este dată de caracterul excepţional-umanitar al activităţii 

medicale
7
. În mod evident, acesta este „punctul de sprijin” pe care se fondează medicina şi 

cel care transformă în cele din urmă natura activităţii medicale într-una cu totul 

necomercială. 

A treia diferenţă constă în clientelă şi modul ei de formare. Medicul urmăreşte să 

                                                           
6 Memoriul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare Prof. C. C. Iliescu, [p. 1, 3], disponibil la 

adresa: www.cardioiliescu.ro/doc/Memoriu.pdf; ultima accesare: 25.VIII. 2012. 
7 Art. 375 alin. 3 din Legea 95 / 2006 privind reforma în domeniul sanitar. 
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„scape” de pacient prin vindecare
8
, comerciantul, dimpotrivă, are ca ţintă dependenţa 

clientului fapt care conduce la crearea şi consolidarea clientelei (de notat că acest element 

constituie fundament al fondului de comerţ
9
). Este adevărat că şi comerciantul prin 

serviciile sau bunurile de calitate oferite „scapă” de client, dar el urmăreşte în mod 

inevitabil reîntoarcerea acestuia, în timp ce revenirea la medic se bazează alte raţiuni 

(control, recidiva bolii, constatarea unei alte afecţiuni). 

 

Diferenţierea pacientului de client 
 

Deosebirea dintre pacient şi client a fost în parte prezentată mai sus. Trebuie să 

spunem că deşi ambele categorii au drepturi (dar şi obligaţii corespunzătoare), pacientul 

este măsura artei de a vindeca (sau de a fi independent de medic), în vreme ce clientul este 

măsura artei de a fi dependent de comerciant. 

 

Diferenţierea pacientului de marfă 
 

Pacientul nu este un obiect al actului medical, ci un subiect (cu toate consecinţele 

care decurg de aici – în special atenţia deosebită care trebuie să i se acorde în plan 

afectiv). În literatura de specialitate s-a subliniat faptul că „la sfârşitul procesului de 

evaluare, medicul va cunoaşte (a) pacientul în mediul său fizic ș i social, (b) punctele 

forte ș i punctele slabe relevante ale pacientului, (c) dovezi referitoare la psihopatologia 

acestuia, (d) natura bolii ș i schema de tratament, ș i (e) care sunt abilităţile de care are 

nevoie pentru a depăşi etapa critică”
10

. 

Dacă după Aristotel de un lucru ne îngrijim în măsura în care este folositor, cu 

atât mai mult de un om trebuie avută grijă. 

 

Încă o întrebare. Constituie medicina o activitate 
comercială? 

 

Pentru acurateţea răspunsului final, am considerat că este mai sugestiv să 

prezentăm în paralel argumentele sau indiciile pentru a califica activităţile medicale ca 

având o natură comercială, pe de o parte, şi contraargumentele care pot fi aduse în 

sprijinul respingerii tezei comercialităţii medicinei. 

 

 

Indicii pentru a califica activităţile 

medicale ca având o natură 

comercială 

 

Contraargumente 

În Evul Mediu românesc (şi nu Din punct de vedere istoric, medicina a 

                                                           
8 Pentru o altă percepţie, a se vedea A. Adămuţ, Despre cinismul medical (note asupra relaţiei medic-pacient), 

în „Revista română de bioetică”, nr. 2/2011, p. 28. 
9 Pentru amănunte, a se vedea L.-V. Herovanu, Fondul de comerţ, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 

146-166. 

10 C. D. Belar,  W. W. Deardorff, Clinical health psychology in medical settings: A practitioner’s guidebook, 2nd 
ed., American Psychological Association, Washington DC, 2009, p. 79. 
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numai), a existat o breaslă a 

chirurgilor (bărbierilor). 

fost privită de la începuturi ca un act 

necomercial (a fost emisă şi opinia 

contrară – S. H. Miles); medicina este în 

esenţă necomercială (Hipocrate). Breasla 

a fost mai degrabă o uniune a 

privilegiaţilor.  

Codul CAEN prevede în 

nomenclator o grupă de activităţi 

clasificate sub numerele 861, 862 şi 

869 asistenţă spitalicească, 

asistenţă medicală ambulatorie şi 

stomatologică, precum şi alte 

activităţi referitoare la sănătatea 

umană.  

CAEN are în vedere lărgirea 

spectrului activităţilor care 

constituie fapte de comerţ.  

Medicina privată este organizată 

sub forma CMI sau SRL (ultima 

fiind o veritabilă societate 

comercială). 

Calificarea actelor medicale ca necomer-

ciale provine din voinţa legiuitorului şi 

din natura intrinsecă a acestora. Nici una 

dintre legile moderne – Codul Calimach 

(1817), Condica comercială a Ţării 

Româneşti (1840), Codul civil (1864), 

Codul comercial (1887), Noul Cod civil 

(2009) – şi nici legile sistemului medical 

nu a calificat vreodată serviciile medicale 

ca fiind comerciale. De altfel, cadrul 

legal în vigoare permite nu doar 

medicilor, ci şi altor profesiuni liberale, 

asocierea într-o formă de societate 

comercială (arhitecţii bunăoară). 

Ba chiar şi în regimul revolut, conform 

prevederilor Decretului nr. 212 din 13 

mai 1953 privind reglementarea 

profesiunii de medic, publicat în B.O. nr. 

16 din 16 mai 1953, aceasta putea fi 

practicată în cabinete particulare sau în 

serviciul statului. 

Medicina privată are un veritabil 

succes (orice formă de desfăşurare 

a activităţii profesionale medicale 

are ca scop obţinerea unui profit, 

care în cazul persoanelor fizice 

autorizate se numeşte venit). Toate 

serviciile medicale sunt plătite (fie 

indirect prin varii sisteme de 

asigurare, fie direct de beneficiari 

când nu există contracte cu terţi).  

Faptul plăţii nu echivalează cu un negoţ. 

Criteriul obţinerii unui profit în urma 

activităţii prestate nu constituie elementul 

juridic necesar şi suficient pentru 

calificarea acesteia ca fiind comerciale 

sau nu. O asemenea optică, greşită, ar 

transforma simplul vânzător în 

comerciantul în numele căruia îşi 

desfăşoară activitatea de salariat. 

CE VINDE de fapt medicina, dacă e să 

acceptăm statutul de comerciant al 

practicanţilor ei? 

Expresii precum „costul 

spitalizării” constituie un indicator 

al „afacerii”. 

„Costul spitalizării” constituie un 

indicator pentru construcţia bugetului 

afectat sănătăţii. Dar performanţa şi 

aprecierea unei unităţi medicale nu se 

rezumă numai la capitolele „profit” sau 

pierderi” oricât de mercantilă ar fi 

întreprinderea (ca dovadă că există locuri 
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blamate pentru practicile extrem de 

oneroase, dar frecventate pentru anumite 

reuşite curative). 

 

Industria medicală 
 

Deşi în literatura de specialitate americană sintagma „medical business” este 

utilizată fără prea multe explicaţii, credem că în România expresia „afaceri medicale” 

reprezintă doar specia, nu genul. O industrie medicală există fără putinţă de tăgadă, însă 

ea se referă la faptul că ea produce echipamente şi materiale de uz medical. Folosirea 

acestei sintagme pentru actele medicale propriu-zise este însă una peiorativă, indiferent de 

mărimea sumelor de bani puse în joc. 

 

Intersectarea medicinei cu actele comerciale  
 

Aşadar, cu toată contradicţia aparentă, între medicină şi comerţ există relaţionări 

deoarece practicarea medicinei nu se realiza fără materiale, instrumentar, echipamente 

medicale etc. Dar raporturile se pare că nu s-au oprit la acest nivel, al unor simple 

operaţiuni comerciale de vreme ce codurile de etică profesională (şi nu numai) 

sancţionează săvârşirea anumitor fapte fie de către medici, fie de către comercianţi. 

Este de observat că fiecare domeniu, împins în zona de performanţă maximă, 

apare ca fiind ireconciliabil cu celălalt: medicina urmărind sănătatea (vindecarea 

pacientului), iar afacerile maximizarea profitului (captarea clientului). Intersectarea există, 

însă interferenţa nu trebuie să transfere sisteme referenţiale proprii unuia, însă improprii 

celuilalt. 

 

Medicina şi afacerile. Între asociere şi disociere  
 

Practicarea medicinei a nesocotit de-a lungul timpului regulile comerciale, 

încurajându-se în mod expres un comportament care să excludă imixtiunea intereselor 

financiare în actul medical
11

. Cu toate acestea, limitarea resurselor financiare, 

„concurenţa” dintre pacienţii cu diferite afecţiuni pe alocarea lor, au impus o dozare cât 

mai responsabilă a eforturilor pecuniare şi a serviciilor care pot fi oferite în scop curativ 

sau paliativ
12

. Prezenţa unor termeni sau vocabule precum „costul spitalizării” poate trăda 

o perspectivă oneroasă sau lucidă asupra sănătăţii publice? Costurile foarte mari pe care le 

presupune sistemul medical trebuie să aibă în vedere gestionarea eficientă a resurselor 

financiare, cu atât mai mult cu cât discuţia se poartă într-un stat cu o economie mai puţin 

performantă. 

 

„Resursele sistemelor sanitare sunt limitate. În consecinţă specialiştii în 

economie sanitară au dezvoltat la sfârș itul anilor 1960 analiza de cost 

                                                           
11 A. R. Nelson, p. 756. 

12 Indiferent de situaţie „în exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care 
primează asupra oricăror alte interese” (art. 4. din Codul de Deontologie Medicală al CMR). 
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utilitate (CUA), utilizând Quality Adjusted Life Years (QALYS). Suportul 

etic al analizei de cost utilitate rezidă în utilitarianismul clasic, şi anume 

de a produce maximum de câştig de sănătate pentru cel mai mare număr 

de oameni
13

. 

 

Programele de sănătate gratuite oferite de stat sunt parte a rolului său în societate, 

parte a unei politici de cheltuire eficientă a banului public
14

. Au existat însă şi cazuri în 

care beneficiile unui screening naţional au fost puse sub semnul întrebării, chiar dacă 

obiectul acestora era depistarea precoce a anumitor forme ale unor afecţiuni grave
15

. Prin 

urmare, pot fi înlăturate programe naţionale de sănătate apărute doar ca urmare a unui 

interes [dominant] din partea industriei de profil? Răspunsul, teoretic, poate fi dat. 

Rămâne însă deschisă discutarea cazurilor concrete. 

Revenind la o chestiune deja menţionată, se poate vorbi despre performanţele 

sistemului medical în termenii unei afaceri? Până unde se poate întinde o asemenea 

evaluare? Cu toate avatarurile impuse de aspectele financiare ale gestionării unei instituţii 

medicale, nu se poate face o comparaţie între instituţiile medicale, serviciile şi calitatea 

acestora neputând fi apreciate însă în termenii corespunzători unei societăţi comerciale
16

. 

Acesta este răspunsul medicilor; economiştii ar putea susţine contrariul, mai ales că la un 

moment dat managerii spitalelor puteau fi aleşi numai din rândul acestora. 

Perspectiva unei afaceri poate fi exclusă din practica medicală mai ales acolo 

unde angajarea forţei calificate de muncă se face în scopul obţinerii unui profit?
17

; situaţia 

„clasică” fiind aceea a actului medical privat. „Profitul” este un efect al actului medical şi 

nu un scop al acestuia. Prin transformarea în scop a profitului, actul medical se degradează 

din punct de vedere moral. În fond, „banul este un servitor bun, dar un stăpân rău”
18

. 

 

Există comerţ cu medicină? 
 

Răspunsul este, din păcate, pozitiv. Însă aşa cum există un comerţ înfloritor cu 

cele sfinte, în aceeaşi măsură există şi unul cu medicină. 

Nu vom menţiona decât ca există şi un bizniz
19

 al şarlatanilor, lipsiţi de 

competenţe medicale şi aflaţi în afara oricărei forme de verificare în afara celei psihiatrice 

sau poliţieneşti (tămăduitoarele care umplu paginile cu anunţuri din ziare
20

, vindecătorii 

                                                           
13 L. Oprea, Analiza cost-utilitate şi justificarea morală, în „Revista română de bioetică”, nr. 3 / 2005.  

14 A se vedea bunăoară Hotărârea Guvernului nr. 1388 din 28. 12. 2010 privind aprobarea programelor naţionale 
de sănătate pentru anii 2011 si 2012, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 893 din 30. 12. 

2010. 

15 R. M. Benoit, M. J. Naslund, p. 451. 
16 R. Lilford, P. Pronovost, p. 955. 

17 M. I. Resnick, p. 1143. 

18 Atribuit lui Alexandre Dumas fiul sau lui Francis Bacon, proverbul se pare că este anterior punerii în 
circulaţie de către aceştia. Originile sale pot fi urmărite până în antichitate ca derivând din Horaţiu sau Caligula. 

Pentru amănunte, a se vedea P. M. Quitard, Dictionnaire étymologique, historique et anecdotique des proverbes 

et des locutions proverbiales de la langue française en rapport avec des proverbes et des locutions proverbiales 
des autres langues, P. Bertrand, Paris, 1842, p. 67. 

19 Nu putem califica drept business-uri asemenea întreprinderi pentru că am asocia asemenea practici unei 

afaceri oneste. Din această cauză am folosit o vocabulă cu inflexiuni argotice. 
20 „Accent”, nr. 31 / 25 septembrie 2009, p. 11. 
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de pe stadioane, terapeuţii posesori ai unor reţete miraculoase sau ai unei aparaturi pe care 

instituţii medicale cu bugete de milioane de lei noi nu şi le pot permite
21

). Frizând hipnoza 

individuală sau colectivă, aceste manifestări, aflate totuşi la mare căutare, nu au nici cea 

mai mică legătură cu arta medicală. 

Mai notăm observaţia că profesia medicală chiar mai înainte de a se stabili 

obligaţii legale pentru practicienii acesteia, a cunoscut o serie de standarde morale de cea 

mai înaltă factură, cum este acela al responsabilităţii de a acţiona în interesul pacientului
22

. 

Iată de ce sintagma comerţ cu medicină vizează acele practici care degradează actul 

medical la nivelul de exploatare a unor cunoș tinţe în detrimentul subiecţilor acestuia. 

Standardele morale legale trebuie respectate pentru că abaterea de la ele creează nu doar 

situaţii ilegale şi imorale, ba chiar deprofesionalizează. Bunăoară, nu se mai poate numi 

medicină, ci comerţ cu medicină, efectuarea de operaţii şi investigaţii avantajoase pentru 

medic şi fără finalitate pentru pacient. După cum în aceeaşi categorie se înscrie şi un 

anumit tip de condiţionare în spitalele publice. 

Prin urmare, medicina chiar „privatizată” nu constituie o formă de comerţ. Ba 

mai mult, alternativa pe care o oferă a ridicat nivelul competiţiei medicale din punctul de 

vedere al serviciilor oferite şi a fost dintotdeauna extrem de receptivă la cerinţele 

pacienţilor
23

. 

 

 

Conflictele de interese 
 

Relaţionarea medicină-afaceri cunoaşte şi alte zone „gri”. De exemplu, nu se 

poate face abstracţie de existenţa grupurilor lobbiste care au determinat conţinutul 

anumitor legi contingente cu medicina, cum sunt cele privind responsabilitatea 

asiguratorilor şi a întreprinderilor producătoare de medicamente, cum a fost cazul aşa-

numitei „Common Sense Legal Reform Act” din SUA
24

. 

Medicii mai sunt chemaţi să observe încă un aspect deosebit de important, cu un 

impact major în privinţa eticii medicale, şi anume asocierea dintre serviciile medicale şi 

practicile comerciale. În scopul prezervării unui comportament etic au fost reglementate 

conflictele de interese
25

. Exempli gratia, se consideră că etica medicală este încălcată în 

cazul în care un medic propune un tratament inutil pacientului, însă al cărui efect este unul 

de natură pecuniară în favoarea celui dintâi. Tot în cadrul acestui conflict este inclusă şi 

îndrumarea către un anume laborator datoriră unor aranjamente financiare, chiar dacă 

acesta oferă servicii care vor influenţa calitatea actului medical subsecvent
26

. 

                                                           
21 De exemplu, a se vedea bunăoară bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al Institutului Oncologic 
„Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca, disponibil la www.iocn.ro/Document_Files/Bugetul-de-venituri-si-

cheltuieli/00000371/bgei9_buget%202010.PDF. 

22 William W. Parmley, The Commercialization of Medicine: “Business” Ethics Versus “Medical” Ethics, în 
„Journal of the American College of Cardiology”, vol. 26, No. 4 / 1995, p. 1090. 

23 Edward Shorter, ‘Private Clinics in Central Europe’ 1850-1933, în „Social History of Medicine”, volume 3, 

Issue 2 / 1990, pp. 159-160. 
24 L. Romanucci-Ross, L. Tancredi, p. 8. 

25 Pentru legislaţia românească, a se vedea dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, completată şi modificată. 
26 M. V. Rorty, A. E. Mills, P. H. Werhane, 180, 188. 
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Uneori însă „interesele legitime şi obligaţiile părţilor diferite nu pot fi 

armonizate”
27

… 

 

Conflictul de interese a beneficiat de o definiţie legală prin Legea nr. 161 / 

2003
28

. Mutatis mutandis, această situaţie a fost de regulă descrisă de legiuitor pentru alte 

domenii, cum sunt cel medical sau al achiziţiilor publice. 

Astfel, în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, se dispune: 

„Constituie conflict de interese deţinerea, de către manager, persoană fizică, manager 

persoană juridică, ori reprezentant al persoanei juridice, de părţi sociale, acţiuni sau 

interese, la societăţi comerciale sau organizaţii nonguvernamentale
29

 care stabilesc relaţii 

comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite 

funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi 

sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele sau afinii până la gradul al IV-lea 

inclusiv, ale persoanei în cauză”
30

. 

 În materia achiziţiilor publice, conflictul de interese reprezintă acea situaţie în 

care există un interes personal care ar putea influenţa în mod negativ desfăşurarea unei 

proceduri prin care se urmăreşte încheierea unui contract cu un operator economic. 

Este de remarcat faptul că medicul în sine „nu este funcţionar public”
31

.  

 

Funcţionarea spitalelor în România 
 

Dar funcţionarea spitalelor în România poate fi redusă la o ecuaţie economică? 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează serviciile prestate, fapt care poate feri 

de tentaţia de a efectua cât mai multe analize în scopul creşterii volumului de plăţi? 

Teoretic o astfel de ipoteză nu poate fi exclusă: practic, realizarea ei este sever cenzurată 

de lipsa de fonduri, iar risipirea lor ar însemna colapsul activităţii spitaliceşti. 

Este aproape ilar cum defineşte legiuitorul român spitalul: „unitatea sanitară cu 

paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale”
32

. 

Accentul cade pe obiecte (paturi), abia teza a doua şi a treia relevând natura instituţională, 

natura curativă constituind substanţa ultimei teze…În mod evident, toate unităţile sanitare 

furnizează servicii medicale, doar spitalul „cazează” pacientul, de unde „patul” constituie 

o diferenţă esenţială, care trebuie deci subliniată.  Însă este stranie opţiunea legiuitorului 

de a menţiona diferenţa specifică mai înainte de genul proxim. 

 

Epilog. Quo vadis, Codex commercii? 
Intrarea în vigoare în anul 2011 a unui nou Cod civil a impus nu numai 

                                                           
27 George Khushf, A Radical Rupture in the Paradigm of Modern Medicine: Conflicts of Interest, Fiduciary 

Obligations, and the Scientific Ideal, în „Journal of Medicine and Philosophy”, Vol. 23, No. 1 / 1998, p. 98. 

28 Art. 70 din Legea nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcț iilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancț ionarea corupț iei 

(publicată în „Monitorul oficial al României”, nr. 279 din 21 aprilie 2003). 

29 Asociaţiile şi fundaţiile pot să desfăşoare activităţi economice în vederea susţinerii scopului pentru care au 
fost înfiinţate. 

30 Art. 180 alin. 2  

31 Art. 375 alin. 2 din Legea 95 / 2006 privind reforma în domeniul sanitar. 
32 Articolul 165 alin. 1 din Legea nr. 95 / 2006. 
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precizarea unor termeni, ci şi redefinirea unor materii
33

. Acesta a impus concepţia monistă 

asupra raporturilor de drept privat şi anume reglementarea în acelaşi act normativ a 

raporturilor juridice de drept civil, dreptul familiei şi de drept comercial. Totodată, el a 

abrogat atât Codul familiei (în vigoare din 1954), cât şi Codul comercial (din 1887). 

Astfel, Codul civil (din anul 2009, modificat şi intrat în vigoare în 2011) prevede 

că „dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti […]”. Legea 

de punere în aplicare a Codului civil a precizat că „Noţiunea „profesionist“ prevăzută la 

art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator 

economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau 

profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a 

Codului civil”
34

. 

Care este efectul acestei iniţiative fără precedent în istoria legislativă 

românească? Astăzi constatăm că a dispărut nu doar Codul comercial, ci şi faptul că 

societăţile comerciale trebuie să îşi modifice denumirea în societăţi: „în tot cuprinsul legii, 

sintagma societate ‘comercială’ sau, după caz, ‘societăţi comerciale’ se înlocuieș te cu 

termenul ‘societate’ sau, după caz, ‘societăţi’”
35

 şi chiar Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale îşi schimbă titlul în Legea nr. 31/1990 privind societăţile
36

. În 

aceste condiţii, titlul şi conţinutul articolului nostru mai sunt justificate? 

Însă prin noile reglementări deşi dispare din legislaţie (nu şi din dicţionar) 

noţiunea de activitate comercială, cuvântul „comerciant” totuşi există în continuare în 

fondul de cuvinte al legiuitorului. După cum s-a observat în literatura de specialitate, 

profesionistul este genul, iar comerciantul, specia. Profesionist înseamnă orice persoană 

autorizată să desfăşoare activităţi economice sau profesionale (inclusiv profesii liberale). 

Distincţia este importantă pentru că, „dacă orice comerciant este un profesionist, nu orice 

profesionist este comerciant”
37

. De altfel, nu toţi profesioniştii pot fi supuşi, spre exemplu, 

procedurii insolvenţei ci doar cei care sunt „comercianţi”. 

 

Concluzii 
 

Este medicina o afacere? Deşi răspunsul teoretic este negativ, în practică se pot 

constata răspunsuri care din punct de vedere formal sunt pozitive (însă defavorabile prin 

implicaţii). În fond, acesta este un tribut plătit pentru o serie întreagă de lacune: de la lipsa 

unui învăţământ vocaţional până la reacţia anemică a diverselor instituţii cu un oarecare 

rol în această direcţie. 

Astăzi, când domeniile se interpătrund tot mai mult, nu se pune problema 

integrării într-o categorie pozitivă sau negativă a judecării, ci a existenţei unor legi care să 

protejeze atât drepturile pacienţilor, cât şi a derulării corecte a actelor de comerţ cu 

                                                           
33 Pentru o critică a reglementării, a se vedea P. Popovici, The Abrogation of the Romanian Code of Commercial 

Law, în „Studii de drept românesc”, nr. 2/2011, pp. 173–179.  
34 Art. 8 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,  

publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 409/10 iunie 2011. 

35 Art. 18 pct. 31 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 365/30 mai 2012. 

36Art. 18 pct. 1 din Legea nr. 76/2012. 

37 S. Angheni, Dreptul comercial între dualism şi monism, în M. Uliescu (coord.), „Noul Cod civil. 
Comentarii”, ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 78. 
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sistemul medical. 
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