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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 237
din 5 iulie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 17 alin. (11)Ñ(13)
din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Florentina Geangu
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Ñ
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1 1 )Ñ(1 3 ) din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
cu modificãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”VictoriaÒ Ñ S.A. din Floreºti în Dosarul
nr. 4.595/2000 al Judecãtoriei Câmpina.
La apelul nominal au rãspuns Ion Iacob, Livia Pãnescu
ºi Mariþa Gheorghe, lipsind autorul excepþiei ºi celelalte
pãrþi, faþã de care procedura este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent informeazã completul de judecatã cã
la dosarul cauzei s-a depus o cerere din partea Societãþii
Comerciale ”VictoriaÒ Ñ S.A. din Floreºti, prin care se solicitã amânarea judecãrii cauzei în vederea angajãrii unui
apãrãtor.
Pãrþile prezente solicitã respingerea cererii de amânare
a judecãrii cauzei.
Reprezentantul Ministerului Public, considerând cã cererea de amânare a judecãrii cauzei are ca scop tergiversarea soluþionãrii cauzei, solicitã respingerea acesteia.
Curtea, deliberând, respinge cererea privind amânarea
judecãrii cauzei.
Ion Iacob, Livia Pãnescu ºi Mariþa Gheorghe, având
cuvântul pe fond, solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ca fiind nefondatã, apreciind cã dispoziþiile art. 17
alin. (11)Ñ(13) din Legea nr. 92/1992, dispoziþii care au
fost introduse prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 179/1999, sunt în concordanþã cu prevederile
constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 30 martie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 4.595/2000, Judecãtoria Câmpina a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 17 alin. (11)Ñ(13) din Legea nr. 92/1992

pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”VictoriaÒ Ñ S.A. din Floreºti într-o cauzã
având ca obiect un litigiu de muncã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor constituþionale ale art. 123, 124 ºi 125, deoarece
creeazã ”jurisdicþii în afara cadrului constituþionalÒ prin
aceea cã, ”în cauzele privind conflictele de muncã ºi litigiile de muncã, judecata în primã instanþã se face, cu celeritate, de un complet format dintr-un judecãtor ºi doi
asistenþi judiciari [É] care participã la deliberare ºi, astfel,
alãturi de judecãtori spun dreptulÒ.
Judecãtoria Câmpina, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia este neîntemeiatã, dispoziþiile legale criticate
nefiind contrare prevederilor constituþionale invocate.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, apreciazã cã dispoziþiile legale criticate sunt constituþionale, deoarece ”compunerea completului care
soluþioneazã în primã instanþã litigiile de muncã, dintr-un
judecãtor ºi doi asistenþi judiciari, nu încalcã normele
cuprinse în art. 123Ñ125 din ConstituþieÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia este neîntemeiatã, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituþionale invocate. Se
apreciazã cã art. 123 ºi 124 din Constituþie ”nu au legãturã
cu modul de constituire a completului de judecatãÒ, iar
art. 125 din Constituþie ”lasã legiuitorului prerogativa de a
organiza instanþele judecãtoreºti, competenþa ºi procedura
de judecatãÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþilor prezente ºi concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
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Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 17 alin. (11)Ñ(13) din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare. Aceste dispoziþii au fost introduse prin
art. I pct. 6 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 179/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, ordonanþã aprobatã prin Legea nr. 118/2001 (publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001).
Dispoziþiile art. 17 alin. (11)Ñ(13) din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, au
urmãtorul conþinut: ”(11) Cauzele privind conflictele de muncã
ºi litigiile de muncã se judecã în primã instanþã, cu celeritate,
de cãtre un complet format dintr-un judecãtor ºi doi asistenþi
judiciari, dintre care unul reprezintã asociaþiile patronale, iar
celãlalt reprezintã sindicatele. Hotãrârile în aceste cauze se iau
cu majoritatea membrilor completului.
(12) Asistenþii judiciari sunt numiþi pe o perioadã de 4 ani de
cãtre ministrul justiþiei, la propunerea Consiliului Economic ºi
Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare ºi
îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 46 alin. (1) lit. a), c), d),
e) ºi alin. (2). Asistenþii judiciari depun jurãmânt în condiþiile
art. 48, care se aplicã în mod corespunzãtor.
(13) Condiþiile ºi procedura de propunere a candidaþilor pentru a fi numiþi asistenþi judiciari, de cãtre Consiliul Economic ºi
Social, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.Ò
Autorul excepþiei, invocând neconstituþionalitatea acestor
dispoziþii legale, apreciazã cã au fost încãlcate urmãtoarele
prevederi constituþionale:
Ñ Art. 123: ”(1) Justiþia se înfãptuieºte în numele legii.
(2) Judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii.Ò
Ñ Art. 124: ”(1) Judecãtorii numiþi de Preºedintele
României sunt inamovibili, potrivit legii. Preºedintele ºi ceilalþi
judecãtori ai Curþii Supreme de Justiþie sunt numiþi pe o perioadã de 6 ani. Ei pot fi reînvestiþi în funcþie. Promovarea, transferarea ºi sancþionarea judecãtorilor pot fi dispuse numai de
Consiliul Superior al Magistraturii, în condiþiile legii.
(2) Funcþia de judecãtor este incompatibilã cu orice altã
funcþie publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor didactice din
învãþãmântul superior.Ò
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Ñ Art. 125: ”(1) Justiþia se realizeazã prin Curtea
Supremã de Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti stabilite de lege.
(2) Este interzisã înfiinþarea de instanþe extraordinare.
(3) Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de
lege.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, se constatã
cã modificãrile ºi completãrile aduse Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 179/1999, în privinþa participãrii asistenþilor
judiciari la deliberãri, alãturi de judecãtori, în cauzele privind conflictele de muncã ºi litigiile de muncã care se
judecã în primã instanþã, reprezintã o opþiune a
legiuitorului. Aceastã opþiune nu încalcã prevederile constituþionale ale art. 125, întrucât, potrivit alin. (1) al acestui
articol, justiþia se realizeazã prin Curtea Supremã de
Justiþie ºi prin instanþe judecãtoreºti ”stabilite de legeÒ, cu
singura restricþie, cea prevãzutã în alin. (2) al aceluiaºi articol, prin care se interzice înfiinþarea de instanþe extraordinare. În aceastã luminã stabilirea de cãtre legiuitor a unor
complete de judecatã cu o compunere specialã, într-un
domeniu litigios determinat, nu poate fi echivalatã cu
înfiinþarea unor instanþe excepþionale.
Curtea observã cã funcþionarea unor complete speciale,
competente într-un anumit domeniu (de muncã, financiar,
administrativ, comercial, militar), nu încalcã dispoziþiile
constituþionale cuprinse în art. 123 ºi 124, ci, dimpotrivã,
creeazã premisa perfecþionãrii actului de justiþie, cu respectarea neabãtutã a principiilor ºi normelor stabilite prin
Constituþia României.
În legãturã cu opinia autorului excepþiei în sensul cã
participarea asistenþilor judiciari la deliberãri vine în contradicþie cu dispoziþiile constituþionale referitoare la autoritatea
judecãtoreascã, Curtea constatã cã acest aspect este intim
corelat cu competenþa Parlamentului, ca unicã autoritate
legiuitoare, el nefiind o problemã care sã afecteze constituþionalitatea reglementãrii criticate de autorul excepþiei, atât
timp cât Constituþia nu interzice expres înfiinþarea unor
complete speciale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 17 alin. (11)Ñ(13) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”VictoriaÒ Ñ S.A.
din Floreºti în Dosarul nr. 4.595/2000 al Judecãtoriei Câmpina.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 iulie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof.univ.dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

DECIZIA Nr. 245
din 18 septembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 166 alin. (3)
din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Marioara Prodan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 166 alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A. Breaza în Dosarul
nr. 614/2000 al Judecãtoriei Câmpina.
La apelul nominal se prezintã Ministerul Finanþelor
Publice prin consilier juridic Nicoleta Neguþ, lipsind autorul
excepþiei ºi Inspectoratul ªcolar Prahova, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul pãrþii prezente solicitã respingerea
excepþiei ca inadmisibilã, întrucât Curtea Constituþionalã,
prin Decizia nr. 121 din 16 octombrie 1996, a admis
excepþia de neconstituþionalitate având acelaºi obiect,
statuând cã dispoziþiile art. 166 alin. (3) din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995 ”sunt constituþionale numai în
mãsura în care reintegrarea, fãrã platã, a bazei materiale
aferente procesului de instrucþie ºi educaþie se referã la
imobilele din patrimoniul societãþilor comerciale la care statul deþine majoritatea capitalului social, nu ºi la imobilele
aparþinând societãþilor comerciale care s-au privatizat în
condiþiile legiiÒ. În acelaºi sens Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat ºi prin deciziile nr. 64/1997 ºi nr. 145/2001.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilã, a excepþiei de neconstituþionalitate, precizând cã prin Decizia nr. 121 din 16 octombrie
1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 101 din 27 mai 1997, Curtea Constituþionalã a admis
excepþia de neconstituþionalitate, statuând cã dispoziþiile
art. 166 alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995 nu
pot dispune trecerea fãrã platã în proprietatea publicã a
statului a unor imobile intrate legal, pe calea privatizãrii, în
proprietatea exclusivã a unor persoane juridice de drept privat, o asemenea operaþiune fiind posibilã, potrivit art. 41
alin. (3) din Constituþie, numai prin expropriere pentru o
cauzã de utilitate publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã
ºi prealabilã despãgubire.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 octombrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 614/2000, Judecãtoria Câmpina a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 166 alin. (3) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A. Breaza.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã textul de lege criticat încalcã prevederile constituþionale ale art. 41 alin. (2) fraza întâi ºi
alin. (3), referitoare la ocrotirea în mod egal a proprietãþii
private, indiferent de titular, ºi la expropriere, precum ºi dispoziþiile art. 135 alin. (1) ºi (2), referitoare la obligaþia statului de ocrotire a proprietãþii publice sau private, întrucât
dispun reintegrarea, fãrã platã, în patrimoniul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, a unor imobile care au trecut în
patrimoniul unei societãþi comerciale, indiferent de statutul
capitalului social al acestora.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei, instanþa de
judecatã considerã cã aceasta este întemeiatã, întrucât
”s-ar impune restituirea imobilului dupã o dreaptã ºi
prealabilã despãgubire având în vedere, pe de o parte,
investiþiile ºi cheltuielile fãcute de pârâtã pentru întreþinerea
activului conform destinaþiei sale, [...] iar de pe altã parte,
fiind vorba de o societate cu capital integral privat, predarea imobilului, fãrã platã, pe bazã de predare-preluare ar
încãlca dispoziþiile constituþionale ale art. 135 alin. (1) ºi (2)
[...] ºi ale art. 41 alin. (2) ºi (3) [...]Ò.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este inadmisibilã, deoarece
”Asupra constituþionalitãþii alin. (3) al art. 166 din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, s-a pronunþat
Curtea Constituþionalã prin Decizia nr. 121 din 16 octombrie 1996 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 101 din 27 mai 1997)Ò, statuând cã ”prevederile art. 166
alin. (3) din Legea nr. 84/1995, republicatã, nu pot dispune
trecerea fãrã platã în proprietatea publicã a statului a unor
imobile intrate legal, pe calea privatizãrii, în proprietatea
exclusivã a unor persoane juridice de drept privat. O asemenea modalitate de transfer se poate face numai în
condiþiile art. 41 alin. (3) din ConstituþieÒ. Se mai invocã
prevederile art. 23 alin. (3) ºi (6) din Legea nr. 47/1992,
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republicatã, potrivit cãrora nu pot face obiectul excepþiei
prevederile legale constatate ca fiind neconstituþionale
printr-o decizie anterioarã a Curþii Constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum
rezultã din cererea formulatã de autorul acesteia ºi din
încheierea de sesizare, îl constituie dispoziþiile art. 166
alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
dispoziþii care au urmãtorul conþinut: ”Baza materialã aferentã procesului de instruire ºi de educaþie, menþionatã la
alin. (2) ºi realizatã din fondurile statului sau din fondurile
instituþiilor ºi întreprinderilor de stat în perioada anterioarã datei
de 22 decembrie 1989, se reintegreazã, fãrã platã, în patrimoniul Ministerului Educaþiei Naþionale, al instituþiilor ºi unitãþilor
de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã din sistemul
învãþãmântului de stat. Predarea-preluarea se face pa bazã de
protocol. Justa despãgubire se acordã, dupã caz, de Guvern.
În aceleaºi condiþii se reintegreazã fãrã platã ºi imobilele care,
conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în
patrimoniul unor societãþi comerciale, indiferent de statutul
capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bazã de
procotol de predare-preluare.Ò
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia a incovat încãlcarea prevederilor constituþionale ale
art. 41 alin. (2) fraza întâi, potrivit cãrora: ”Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titularÒ, ale
alin. (3) al aceluiaºi articol, conform cãruia: ”Nimeni nu
poate fi expropriat decât pentru o cauzã de utilitate publicã,
stabilitã potrivit legii, cu dreaptã ºi prealabilã despãgubireÒ,
precum ºi ale art. 135 alin. (1), care prevãd: ”Statul
ocroteºte proprietateaÒ, ºi alin. (2), conform cãrora:
”Proprietatea este publicã sau privatã.Ò
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Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este inadmisibilã, pentru considerentele ce
urmeazã:
Dispoziþiile art. 166 alin. (3) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, raportate la aceleaºi texte din
Legea fundamentalã, au mai fost supuse controlului de
constituþionalitate al Curþii Constituþionale care, prin Decizia
nr. 121 din 16 octombrie 1996 (publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 27 mai 1997), a
admis în parte excepþia, statuând cã aceste dispoziþii ”sunt
constituþionale numai în mãsura în care reintegrarea, fãrã
platã, a bazei materiale aferente procesului de instrucþie ºi
educaþie se referã la imobilele din patrimoniul societãþilor
comerciale la care statul deþine majoritatea capitalului
social, nu ºi la imobilele aparþinând societãþilor comerciale
care s-au privatizat în condiþiile legiiÒ. Prin acea decizie
Curtea a constatat cã ”prevederile art. 166 alin. (3) din
Legea învãþãmântului nr. 84/1995 nu pot dispune trecerea
fãrã platã în proprietatea publicã a statului a unor imobile
intrate legal, pe calea privatizãrii, în proprietatea exclusivã
a unor persoane juridice de drept privat. O asemenea
operaþiune se poate face, potrivit art. 41 alin. (3) din
Constituþie, numai prin expropriere pentru o cauzã de utilitate publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã ºi prealabilã
despãgubireÒ.
Aºadar, întrucât Curtea Constituþionalã a constatat, prin
decizia menþionatã, cã dispoziþiile legale criticate sunt
neconstituþionale (în mãsura celor reproduse mai sus),
excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie respinsã,
ca fiind inadmisibilã, în temeiul art. 23 alin. (6) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, fiind contrarã prevederilor alin. (3)
teza a doua din acelaºi articol, potrivit cãrora: ”Nu pot face
obiectul excepþiei... prevederile constatate ca fiind
neconstituþionale printr-o decizie anterioarã a Curþii
Constituþionale.Ò De altfel, conform art. 23 alin. (6) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, instanþa de judecatã avea
ea însãºi aceastã posibilitate de a respinge ca inadmisibilã
excepþia, printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza
Curtea Constituþionalã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 166 alin. (3) din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A. Breaza în Dosarul
nr. 614/2000 al Judecãtoriei Câmpina.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 septembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind înfiinþarea comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 11 alin. (1)
lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 3 din Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei nr. 55/2001,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) În temeiul prevederilor art. 22 ºi 26 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind
protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu
handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
înfiinþeazã la nivel judeþean ºi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureºti comisii de expertizã medicalã a persoanelor
cu handicap, denumite în continuare comisii.
(2) Comisiile prevãzute la alin. (1) sunt în coordonarea
Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu
handicap ºi funcþioneazã pe lângã inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap.
Art. 2. Ñ Comisiile sunt alcãtuite din:
Ñ un preºedinte, medic de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã sau medic specialist (interne,
oftalmologie, balneofizioterapie, O.R.L., neurologie,
psihiatrie) care a fãcut parte din comisiile de expertizã
medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã ale
Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, numit prin decizie
a inspectorului-ºef;
Ñ 2 membri, dintre care un medic specialist de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã, desemnat de casa judeþeanã de pensii ºi alte drepturi de
asigurãri sociale, ºi un medic de specialitate, în funcþie de
afecþiunea care produce handicapul, desemnat prin decizie
a inspectorului-ºef;
Ñ un membru cu statut de observator, desemnat de
organizaþiile neguvernamentale care sunt reprezentative prin
activitatea în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu
handicap în judeþul respectiv sau în municipiul Bucureºti;
Ñ un secretar, cadru mediu, numit prin decizie a
inspectorului-ºef.
Art. 3. Ñ Pentru buna desfãºurare a activitãþii comisiile
pot încheia convenþii civile de prestãri de servicii cu medicii
de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã
ºi cu medici de diferite specialitãþi din judeþe sau din sectoarele municipiului Bucureºti, aceºtia fiind retribuiþi din creditele bugetare alocate cu aceastã destinaþie.
Art. 4. Ñ Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizaþie
de ºedinþã. Cuantumul lunar al indemnizaþiilor de ºedinþã
nu poate depãºi cuantumul câºtigului salarial mediu net
comunicat de Institutul Naþional de Statisticã la data stabilirii drepturilor.

Art. 5. Ñ Comisiile au urmãtoarele atribuþii:
a) examineazã persoanele care solicitã eliberarea unui
certificat de persoanã cu handicap, analizeazã documentaþia medicalã, precum ºi rapoartele de anchetã socialã
întocmite de organele competente;
b) emit certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã sau,
dupã caz, resping cererea de încadrare. Pentru persoanele
cu handicap grav se va specifica pe certificat ºi faptul cã
acestea pot beneficia de un asistent personal. Respingerea,
precum ºi încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã se fac prin certificat,
conform modelului prezentat în anexa nr. I;
c) întocmesc ºi urmãresc realizarea programului individual de recuperare pentru adulþii cu handicap;
d) îndeplinesc orice atribuþii prevãzute de lege, precum
ºi îndrumarea ºi consilierea persoanelor cu handicap.
Art. 6. Ñ (1) Eliberarea certificatelor este scutitã de
taxa de timbru conform art. 27 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102/1999.
(2) Certificatele pot fi contestate în termen de 30 de zile
de la comunicare la Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap. Contestaþia se va
soluþiona prin decizie, în care se precizeazã încadrarea sau
respingerea cererii de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã, conform modelului prezentat în anexa nr. IV, în termen de
45 de zile lucrãtoare de la înregistrare la Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap.
(3) Deciziile emise de Comisia superioarã de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap pot fi atacate conform
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu
modificãrile ulterioare.
Art. 7. Ñ (1) În urma activitãþii zilnice comisiile întocmesc un proces-verbal, conform modelului prezentat în
anexa nr. VII, în care se consemneazã activitatea
desfãºuratã.
(2) Programul individual de recuperare este întocmit ºi
înmânat persoanei cu handicap o datã cu certificatul.
(3) Programul individual de recuperare este elaborat în
scris. Acest program cuprinde acþiunile medicale, educative,
profesionale ºi sociale necesare pentru recuperarea,
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readaptarea, instruirea ºi reintegrarea socialã a persoanei
cu handicap. Din analiza datelor cuprinse în dosarul medical se va decide asupra cazurilor care necesitã internarea
pentru tratament medical, recuperare prin tratament balnear
sau chirurgical.
(4) Susþinerea programului de recuperare se face prin
protocoale încheiate cu Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, precum ºi cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
Art. 8. Ñ (1) În vederea rezolvãrii contestaþiilor se
înfiinþeazã, în temeiul prevederilor art. 26 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999, Comisia superioarã de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap.
(2) Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap funcþioneazã pe lângã Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu sediul în municipiul Bucureºti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.
(3) Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap coordoneazã activitatea comisiilor
judeþene ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti.
Art. 9. Ñ (1) Comisia superioarã de expertizã medicalã
a persoanelor cu handicap are urmãtoarea componenþã:
Ñ un preºedinte, medic de expertizã medicalã ºi de
recuperare a capacitãþii de muncã, angajat de Secretariatul
de Stat pentru Persoanele cu Handicap prin concurs;
Ñ un medic din cadrul Institutului Naþional de Studii ºi
Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;
Ñ un secretar, cadru mediu sanitar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.

(2) Membrii cu caracter nepermanent, convocaþi în
funcþie de nevoile comisiei, sunt:
Ñ un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale;
Ñ un reprezentant al Institutului Naþional de Expertizã
Medicalã ºi de Recuperare a Capacitãþii de Muncã;
Ñ un reprezentant al Institutului de Medicinã Legalã
”Mina MinoviciÒ;
Ñ un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
(3) Preºedinþii ºi secretarii Comisiei superioare de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap lucreazã permanent, cu program de lucru zilnic.
Art. 10. Ñ (1) Membrii Comisiei superioare de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap beneficiazã de indemnizaþie de ºedinþã în temeiul art. 24 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999.
(2) Indemnizaþiile de ºedinþã se suportã din creditele
bugetare alocate cu aceastã destinaþie.
Art. 11. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
precum ºi inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 12. Ñ Anexele nr. IÑVII fac parte integrantã din
prezentul ordin.

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap,
Paul Ciobãnelu
Bucureºti, 8 noiembrie 2001.
Nr. 344.
ANEXA Nr. I

Inspectoratul de stat teritorial
pentru persoanele cu handicap ...............................
Comisia de expertizã medicalã
a persoanelor cu handicap
C E R T I F I C A T*)

de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã
Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, constituitã în temeiul Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, examinând pe
domnul/doamna ............................................................, fiul/fiica lui .....................................................
ºi al/a ...................................................., nãscut/nãscutã la data de ....................................................
în localitatea .............................................., str. .............................. nr. ......, et. ......, ap. ........,
judeþul/sectorul ........., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ........... nr. ...........,
stabileºte:
A. Diagnostic clinic .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
B.
1.
2.
3.
4.

Diagnosticul deficienþei funcþionale**):
fãrã deficienþã funcþionalã;
deficienþã funcþionalã medie;
deficienþã funcþionalã accentuatã;
deficienþã funcþionalã gravã:
Ñ cu asistent personal;
Ñ fãrã asistent personal.
**) Se va completa cu litere de tipar sau la maºina de scris.
**) Se taie ceea ce nu corespunde.
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C.
1.
2.
3.

Planul de recuperare:
medical ........................................................................................................................................
social ..........................................................................................................................................
profesional ..................................................................................................................................

D. Data ivirii handicapului*)

..........................................................................................................

E. Valabilitate: 6/12 luni/permanent (handicap ireversibil)
F. Termen de revizuire .................................................................................... Data ......................
(Se specificã documentaþia cu care se va prezenta la revizuire.)

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap .............................................................................................................................
Preºedinte,
..............................

Membri
(numele ºi prenumele):

Secretar,
..............................

1.
2.
3.
4.

.........................
.........................
.........................
.........................

*) Se completeazã numai pentru persoanele care solicitã pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000.

ANEXA Nr. II
PLAN DE RECUPERARE

1. Medical: dispensarizare cu tratament medical, chirurgical, ortopedic, în funcþie de
afecþiunea care a produs handicapul.
2. Social:
Ñ internãri în centre de tratament ºi reabilitare;
Ñ asistenþã socialã prin consiliile locale, organizaþii neguvernamentale.
3. Profesional:
Ñ unitãþi protejate (centre de integrare prin terapie ocupaþionalã);
Ñ încadrarea în unitãþi economice sau în ateliere protejate conform restantului funcþional;
Ñ ºcolarizarea în unitãþi specializate.
ANEXA Nr. III
METODOLOGIE

privind funcþionarea comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap
Persoanele cu handicap fizic, senzorial, psihic sau mental se vor adresa medicului de familie care face o trimitere
cãtre comisia de expertizã teritorialã, specificând în afara
datelor de identitate ºi diagnosticul clinic cu care persoana
în cauzã este în evidenþa cabinetului sãu.
Aceastã trimitere va fi însoþitã, dupã caz, de biletele de
ieºire din spital, examinãrile clinice sau de laborator etc.
Documentaþia medicalã ºi examinãrile complementare
vor fi efectuate în cadrul unitãþilor sanitare din reþeaua
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, în conformitate
cu prevederile contractului-cadru pentru asigurarea asistenþei medicale.
Persoanele care solicitã eliberarea unui certificat de
încadrare într-o categorie de persoane cu handicap de
cãtre comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap se vor prezenta cu urmãtoarele documente:
Ñ actul de identitate;
Ñ trimitere de la medicul de familie;
Ñ acte medicale (dacã este posibil).

Preºedintele comisiei de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, care îºi va desfãºura activitatea cu program normal, examineazã clinic solicitantul ºi, în funcþie de
afecþiune ºi de documentaþia medicalã prezentatã, poate
solicita, prin adresã scrisã, unitãþilor sanitare teritoriale ale
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei sau Institutului Naþional de
Expertizã Medicalã ºi de Recuperare a Capacitãþii de
Muncã examinãri clinice, de laborator sau spitalizare pentru
stabilirea ori completarea diagnosticului clinic.
Acest lucru poate fi solicitat ºi de cãtre comisia de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap în ºedinþele
de specialitate.
Ulterior solicitantul va fi planificat pentru a fi examinat ºi
a i se stabili categoria de persoanã cu handicap la una
dintre comisiile de specialitate, în funcþie de deficienþa preponderentã.
Contestaþiile vor fi soluþionate de Comisia superioarã de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap în termen de
45 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii contestaþiei.
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Contestaþiile trebuie depuse la comisiile de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap teritoriale, care le vor
trimite Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap.
Pentru a fi trimise Comisiei superioare de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap contestaþiile trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Ñ sã fie depuse în termenul prevãzut de lege;
Ñ sã aibã anexate documentele medicale necesare
pentru a se putea lua o decizie.
Se pot prezenta la comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap urmãtoarele categorii:
Ñ pensionarii de urmaº;
Ñ persoanele adulte incapabile de muncã din cauza
handicapului;
Ñ persoanele care au dobândit handicapul congenital
sau neonatal;
Ñ deficienþii vizuali;
Ñ persoanele care au amputaþii de membre;
Ñ persoanele care necesitã hemodializã, conform
metodologiei;
Ñ persoanele cu surdomutitate;
Ñ persoanele cu tulburãri organofuncþionale grave postcombustii, posttraumatisme sau agresiuni (dovedite prin certificate medico-legale);
Ñ persoanele cu stãri posttransplant în primele 12 luni,
iar ulterior în funcþie de evoluþie;
Ñ persoanele cu poliartritã evolutivã stadiul III/IV;
Ñ persoanele cu sechele handicapante dupã neoplazii
operate;
Ñ persoanele cu sclerodermie;
Ñ persoanele cu lupus visceralizat;
Ñ persoanele cu spondilitã anchilozantã stadiile III ºi
IV, în funcþie de deficienþa respiratorie;
Ñ persoanele cu boala Parkinson cu deficienþã
funcþionalã gravã privind capacitatea de autoservire;
Ñ persoanele cu sindroame extrapiramidale cu deficienþe funcþionale grave;
Ñ persoanele cu boalã SIDA cu deficienþã funcþionalã;

Ñ persoanele cu boalã Alzheimer, demenþã senilã;
Ñ persoanele cu paraplegii;
Ñ persoanele cu diabet zaharat complicat;
Ñ persoanele cu accidente vasculare cerebrale, cu deficienþã locomotorie secundarã (pentru aceste categorii certificatele se vor emite cu termen de 6 luni);
Ñ persoanele cu encefalopatii infantile:
a) oligofrenii;
b) schizofrenii contactate în copilãrie sau în adolescenþã;
c) epilepsii Ñ forma ”grand malÒ;
Ñ persoanele cu sclerozã în plãci;
Ñ persoanele cu leuconevraxitã;
Ñ persoanele cu distrofie muscularã progresivã;
Ñ persoanele cu sechele de poliomielitã sau virusuri
echivalente, cu atrofii musculare.
În cazul persoanelor nedeplasabile expertizarea se
poate face ºi în baza referatului medical întocmit sub
semnãturã de medicul de familie sau de medicul specialist
la care sunt luate în evidenþã.
Cazurile care se prezintã la comisia de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap vor fi examinate de
subcomisia de specialitate care stabileºte:
a) diagnosticul clinic;
b) diagnosticul deficienþei ºi gradul acesteia, dupã cum
urmeazã:
1. fãrã deficienþã funcþionalã;
2. deficienþã funcþionalã medie corespunzãtoare unui
handicap mediu;
3. deficienþã funcþionalã accentuatã corespunzãtoare
unui handicap accentuat;
4. deficienþã funcþionalã gravã corespunzãtoare unui
handicap grav;
c) planul de recuperare (anexa nr. II).
Documentarul astfel întocmit va fi semnat de toþi membrii comisiei de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, dupã care se va proceda la emiterea certificatului.
Certificatele sunt valabile în original sau în copie certificatã de cãtre funcþionarul însãrcinat cu primirea documentelor.
ANEXA Nr. IV

SECRETARIATUL DE STAT
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Comisia superioarã de expertizã medicalã
a persoanelor cu handicap

Nr. ................./................
D E C I Z I E*)

de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã
Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, constituitã în temeiul
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
examinând pe domnul/doamna ....................................., fiul/fiica lui .....................................................
ºi al/a ...................................................., nãscut/nãscutã la data de .....................................................
în localitatea ............................., judeþul/sectorul ...................., domiciliat/domiciliatã în ....................
str. .............................. nr. ......, et. ......, ap. ........, judeþul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a
buletinului/cãrþii de identitate seria ........... nr. ..........., stabileºte:
A. Diagnostic clinic .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
B. Diagnosticul deficienþei funcþionale**):
1. fãrã deficienþã funcþionalã;
2. deficienþã funcþionalã medie;
**) Se va completa cu litere de tipar sau la maºina de scris.
**) Se taie ceea ce nu corespunde.
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3. deficienþã funcþionalã accentuatã;
4. deficienþã funcþionalã gravã:
Ñ cu asistent personal;
Ñ fãrã asistent personal.

C. Data ivirii handicapului .................................................... Documentul*) ...............................

D.
1.
2.
3.

Planul de recuperare:
medical..........................................................................................................................................
social ............................................................................................................................................
profesional ....................................................................................................................................

E. Valabilitate: 6/12 luni/permanent (handicap ireversibil)

F. Termen de revizuire .................................................................................... Data ......................
(Se specificã documentaþia cu care se va prezenta la revizuire.)

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap .............................................................................................................................
Preºedinte,
..............................
Secretar,
..............................

Membri
(numele ºi prenumele):
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. .........................

*) Se completeazã numai pentru persoanele care solicitã pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000.

ANEXA Nr. V
LISTA

cuprinzând afecþiunile care creeazã handicap ireversibil
A. La prima examinare:
1. nevãzãtori cu handicap grav;
2. amputaþii: Ñ membrul superior: antebraþ, braþ, bilateral;
Ñ membru inferior: gamba, coapsa ºi bilateral; bonturi neprotezabile;
3. lipsa membrului superior prin dezarticulaþie scapulo-humeralã;
4. lipsa membrului inferior prin dezarticulaþie coxo-femuralã;
5. tumorile inoperabile cu metastaze;
6. cretinismul;
7. oligofrenia, forme cu imbecilitate sau idioþia: IQ sub 33;
8. demenþele aterosclerotice în formele avansate.
B. La a doua examinare:
1. scleroza lateralã amiotroficã, forma avansatã cu tulburãri funcþionale mari care nu pot fi
influenþate de tratament;
2. coreea cronicã;
3. amiotrofia degenerativã de tip Aran-Duchenne ºi Charcot-Marie, forma avansatã;
4. paraplegia prin mielopatii traumatice;
5. epilepsia cu crize frecvente, cu tulburãri psihice interaccesuale;
6. distrofia muscularã progresivã, forma avansatã cu tulburãri funcþionale mari care nu
cedeazã la tratament ºi este confirmatã anatomopatologic.
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ANEXA Nr. VI

Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap
Judeþul ....................................................................................

DOCUMENTAR

de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap
Numele .........................................................., prenumele .................................., vârsta.............,
examinat/examinatã pe baza (adresã de la medicul de familie Ñ adresã de la Inspectoratul de
stat teritorial pentru persoanele cu handicap) .......................................................................................
....................................................................................................................................................................
Examen clinic....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Examene de laborator......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Diagnostic clinic ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Diagnosticul deficienþei funcþionale ºi gradul..................................................................................
....................................................................................................................................................................
Plan de recuperare ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Valabilitate ........................................................................................................................................
Termen de revizuire ........................................................................................................................
Preºedinte,
......................................

Membri:
...................................
...................................
...................................
...................................

Nr. ............................................../data .......................
(din registrul zilnic)
ANEXA Nr. VII
P R O C E S - VE R B A L

Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, constituitã în temeiul art. 22 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã
a persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în data de..............................
avizeazã favorabil emiterea certificatelor de la nr. ................... pânã la nr. ................................. .
Observaþii: ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Preºedinte,
......................................

Membri:
...................................
...................................
...................................
...................................
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitarã a procedurii de soluþionare
a contestaþiilor formulate împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere
întocmite de organele Ministerului Finanþelor Publice
Ministrul finanþelor publice,
în baza art. 17 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001 privind soluþionarea contestaþiilor împotriva
mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanþelor Publice, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 506/2001, ºi a art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare
unitarã a procedurii de soluþionare a contestaþiilor formulate
împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de
impunere întocmite de organele Ministerului Finanþelor
Publice, anexã la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã de soluþionare a
contestaþiilor, Direcþia generalã de îndrumare ºi control

fiscal, Garda financiarã, Direcþia Generalã a Vãmilor,
direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene, respectiv
a municipiului Bucureºti, ºi unitãþile subordonate acestora
vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 6 noiembrie 2001.
Nr. 2.186.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare unitarã a procedurii de soluþionare a contestaþiilor formulate împotriva mãsurilor dispuse prin actele
de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanþelor Publice
1. Referitor la art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001:
1.1. Fac obiectul cãilor administrative de atac, prevãzute
la art. 1 alin. (1), mãsurile luate prin acte de control sau
de impunere de cãtre organele Ministerului Finanþelor
Publice, privind impozitele, taxele, datoria vamalã, contribuþiile la fondurile speciale, majorãrile de întârziere, penalitãþile, precum ºi alte sume ºi mãsuri dispuse, în cadrul
competenþelor legale.
1.2. Contestaþiile privind amenzile, confiscãrile ºi alte
mãsuri complementare acestora, aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finanþelor Publice, urmeazã procedura
prevãzutã de Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor.
1.3. Contestaþiile sunt valabile chiar dacã poartã o denumire greºitã, organele de soluþionare urmând sã procedeze
conform competenþelor legale.
1.4. În cazul în care contestaþiile sunt astfel formulate
încât au ºi alt caracter pe lângã cel de cale administrativã
de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor competente de cãtre organul învestit cu soluþionarea
contestaþiei, dupã soluþionarea acesteia.
2. Referitor la art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr. 506/2001
2.1. În contestaþie se va specifica cuantumul sumei
totale reprezentând impozite, taxe, datorie vamalã, contribuþii la fondurile speciale, majorãri de întârziere, penalitãþi,
precum ºi alte sume ºi mãsuri dispuse, pentru care s-a

declanºat procedura administrativã de atac, cu indicarea
sumelor din care se compune aceasta.
La primirea contestaþiilor organele competente vor verifica respectarea acestei obligaþii de cãtre contestatori, iar în
cazul în care se constatã nerespectarea ei vor solicita, prin
adresã, contestatorilor sã precizeze cuantumul sumei contestate, acordându-se în acest scop un termen de 5 zile.
La dosarul cauzei se anexeazã confirmarea de primire de
cãtre contestator a înºtiinþãrii.
2.2. De asemenea, organul de soluþionare va verifica, în
cazul în care contestaþiile sunt formulate ºi introduse de un
reprezentant al contestatorului, depunerea în original a
împuternicirii avocaþiale, respectiv a procurii autentificate.
În situaþia în care contestaþia nu îndeplineºte aceastã
cerinþã se va pune în vedere contestatorului sã completeze
dosarul, acordându-se în acest scop un termen de 5 zile.
La dosarul cauzei se anexeazã confirmarea de primire de
cãtre contestator a înºtiinþãrii.
3. Referitor la art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001:
3.1. Contestaþia se depune, sub sancþiunea decãderii, la
organul emitent al actului atacat, în termenul legal.
3.2. Contestaþia formulatã împotriva modului de stabilire
a taxei judiciare de timbru se depune la instanþa
judecãtoreascã care a dispus încadrarea în tariful taxelor
judiciare de timbru, în termen de 15 zile de la data comunicãrii cuantumului sumei datorate.
Instanþa judecãtoreascã care a primit contestaþia va
remite organului competent prevãzut la art. 5, în termen de
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5 zile, dosarul contestaþiei, care va conþine în mod
obligatoriu, pe lângã contestaþie, copia certificatã de pe
actul care face obiectul taxãrii, precum ºi actul instanþei
judecãtoreºti care a efectuat încadrarea, din care sã
rezulte considerentele legale ºi de fapt care au condus la
încadrarea care face obiectul cauzei.
Contestaþia se soluþionezã de organul competent
prevãzut la art. 5, în funcþie de cuantumul sumei contestate, prin decizie motivatã.
Dupã emiterea deciziei, un exemplar al acesteia se va
comunica instanþei judecãtoreºti care a efectuat încadrarea
în cuantumul taxelor de timbru.
3.3. Termenul prevãzut la art. 4 se calculeazã pe zile
libere, neintrând în calcul nici ziua în care el a început ºi
nici ziua în care se sfârºeºte.
Termenul care se sfârºeºte într-o zi de sãrbãtoare
legalã sau când serviciul este suspendat se va prelungi
pânã la sfârºitul primei zile de lucru urmãtoare.
4. Referitor la art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr. 506/2001:
4.1. Organele specializate prevãzute la art. 5 alin. (1)
sunt serviciile de soluþionare a contestaþiilor din cadrul
direcþiilor generale ale finanþelor publice judeþene sau a
municipiului Bucureºti, dupã caz.
Prin organele specializate din cadrul Ministerului Finanþelor
Publice se înþelege Direcþia generalã de soluþionare a
contestaþiilor.
4.2. În cazul în care contestatorul, în condiþiile
prevãzute la art. 4, îºi retrage sau îºi majoreazã pretenþiile
formulate iniþial sub sau peste cuantumul prevãzut la art. 5,
organul de soluþionare învestit iniþial îºi va declina competenþa în favoarea organului de soluþionare competent.
5. Referitor la art. 6 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001:
5.1. Referatul cu propunerile de soluþionare a
contestaþiei va fi semnat de conducãtorul organului care a
încheiat actul atacat, respectiv: directorul general adjunct al
direcþiei generale a finanþelor publice judeþene sau a municipiului Bucureºti, care coordoneazã activitatea de control,
comisarul general, comisarul-ºef, directorul direcþiei de
control.
5.2. Referatul va cuprinde atât aspecte privind îndeplinirea condiþiilor de procedurã, cât ºi aspecte referitoare la
fondul cauzei supuse soluþionãrii ºi trebuie însoþit de
dovada comunicãrii actului de control sau de impunere
cãtre contestator, precum ºi de toate documentele depuse
de contestator în susþinerea contestaþiei.
În ceea ce priveºte fondul cauzei propunerile de
soluþionare trebuie sã þinã seama de motivaþiile contestatorului cuprinse în contestaþie, de toate documentele depuse
în susþinerea acesteia ºi sã fie fundamentate din punct de
vedere legal.
De asemenea, în referat se va preciza, în mod obligatoriu, dacã actul atacat a fost transmis organelor de
urmãrire ºi cercetare penalã, atunci când organul de control a constatat existenþa unor indicii privind sãvârºirea unor
fapte penale.
În situaþia în care din referatul cu propuneri de
soluþionare a contestaþiei sau din documentele dosarului nu
rezultã dacã actul de control a fost înaintat organelor de
urmãrire ºi cercetare penalã, organele de soluþionare vor
analiza fondul cauzei, urmând ca de nerespectarea alineatului precedent sã fie þinute rãspunzãtoare persoanele care
au întocmit ºi contrasemnat referatul.
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Organele care au încheiat actul atacat vor pãstra, în
copie, dosarul contestaþiei, la care vor anexa ºi soluþiile
date de organele de soluþionare competente, potrivit legii.
6. Referitor la art. 9 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001:
6.1. În cazul desfiinþãrii totale sau parþiale a actului atacat noul act de control sau de impunere, care va viza
strict aceeaºi perioadã ºi aceleaºi sume ºi mãsuri contestate, va fi întocmit de o altã echipã de control decât cea
care a încheiat actul contestat.
7. Referitor la art. 11 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr 13/2001, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr. 506/2001:
7.1. Schimbarea domiciliului sau a sediului contestatorului trebuie sã fie adusã la cunoºtinþã, în scris, de cãtre
contestator, organului de soluþionare competent.
8. Dispoziþii comune:
8.1. În cazul în care se constatã cã fundamentarea
sumelor care fac obiectul contestaþiei aflate în curs de
soluþionare nu a fost clarificatã prin actul de control atacat,
organul de soluþionare poate dispune efectuarea de controale încruciºate pentru lãmurirea aspectelor.
Organul de soluþionare poate dispune ºi întocmirea de
cãtre organul emitent al actului atacat a unei note de
constatare pentru lãmurirea unor aspecte. Prin aceastã
notã de constatare nu se pot stabili debite noi ºi împotriva
ei nu se pot exercita cãile administrative de atac prevãzute
de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001,
aceasta urmând sã fie conexatã la dosarul contestaþiei
aflate în curs de soluþionare.
Organele de soluþionare a contestaþiilor vor analiza strict
constatãrile din actele de control sau de impunere în raport
cu susþinerile ºi argumentele contestatorilor, neputând
extinde sfera de soluþionare ºi nici sã creeze contestatorilor
o situaþie mai grea decât cea constatatã prin actul atacat.
8.2. În situaþia în care, ulterior formulãrii ºi depunerii
contestaþiei, dar pânã la emiterea deciziei, contestatorul
renunþã la cererea sa, retragerea acesteia se face în scris,
printr-o adresã din care sã rezulte fãrã echivoc aceastã
solicitare.
8.3. Pentru evitarea pronunþãrii unor soluþii contradictorii,
în situaþiile în care organele competente au de soluþionat
douã sau mai multe contestaþii, formulate de aceeaºi persoanã fizicã sau juridicã împotriva unor mãsuri dispuse prin
acte de control sau de impunere, încheiate de aceleaºi
organe sau de organe diferite de control din sistemul
Ministerului Finanþelor Publice, vizând aceeaºi categorie de
obligaþii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul
stabilirii cuantumului se influenþeazã reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, dacã prin aceasta se asigurã
o mai bunã administrare ºi valorificare a probelor în rezolvarea cauzei.
8.4. În situaþia în care organul care a încheiat actul de
control ori de impunere dispune de acte ºi de documente
din care rezultã cã organul de soluþionare a contestaþiei din
cadrul direcþiilor generale ale finanþelor publice judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, nu ar fi obiectiv în
soluþionarea cauzei (datoritã legãturii de rudenie sau de afinitate, funcþiei deþinute în cadrul activitãþii desfãºurate la
contestator, precum ºi din alte asemenea motive), acesta
va solicita, pe bazã de documente, Ministerului Finanþelor
Publice transmiterea dosarului cauzei ºi soluþionarea contestaþiei de cãtre un alt organ de soluþionare decât cel în a

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 718/12.XI.2001

cãrui razã teritorialã îºi are contestatorul domiciliul sau
sediul, dupã caz.
În situaþia în care sesizarea este întemeiatã, Ministerul
Finanþelor Publice va dispune transmiterea dosarului cauzei
spre soluþionare altui organ de soluþionare decât cel în a
cãrui razã teritorialã îºi are contestatorul domiciliul sau
sediul, dupã caz, comunicând aceasta contestatorului.
Dacã sesizarea nu este întemeiatã, Ministerul Finanþelor
Publice va dispune soluþionarea contestaþiei de cãtre organul competent în a cãrui razã teritorialã îºi are contestatorul domiciliul sau sediul, dupã caz.
8.5. Organele de soluþionare a contestaþiei vor avea un
rol activ pe parcursul instrumentãrii cauzei, sens în care,
pentru clarificarea unor stãri de fapt sau de drept, de care
depind temeinicia ºi legalitatea soluþiei, vor solicita, din oficiu, atât contestatorului cât ºi organelor de control care au
încheiat actul atacat, prezenþa la sediul organelor de
soluþionare, în vederea clarificãrii tuturor aspectelor, precum
ºi documentele necesare.
8.6. Organele care au înregistrat contestaþiile au
obligaþia sã comunice contestatorului organul cãruia i s-au
transmis spre soluþionare, respectiv soluþia datã.
8.7. Decizia emisã în soluþionarea contestaþiei se
întocmeºte în 4 exemplare, egal valabile, dintre care:
Ñ un exemplar se comunicã contestatorului;

Ñ un exemplar se comunicã organului care a întocmit
actul atacat, care are obligaþia sã transmitã o copie organului care gestioneazã dosarul fiscal al contestatorului;
Ñ un exemplar rãmâne la dosarul contestaþiei;
Ñ un exemplar se pãstreazã la dosarul deciziilor, care
se þine la organul de soluþionare a contestaþiilor emitent.
8.8. Organele care soluþioneazã contestaþiile sunt obligate sã þinã evidenþa acestora într-un registru de evidenþã,
din care sã rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, suma care face obiectul cauzei, modul de soluþionare
ºi de comunicare a soluþiei ºi calea de atac.
8.9. Direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi
a municipiului Bucureºti vor înainta Ministerului Finanþelor
Publice Ñ Direcþia generalã de soluþionare a contestaþiilor
situaþia privind contestaþiile înregistrate, precum ºi modul de
soluþionare, la data de 25 iulie pentru semestrul I ºi, respectiv, la data de 25 ianuarie pentru întregul an expirat,
conform anexei la prezentele norme metodologice. Aceeaºi
situaþie se va întocmi ºi la nivelul Ministerului Finanþelor
Publice pentru contestaþiile înregistrate ºi soluþionate de
acesta, în condiþiile legii.
Situaþia va fi însoþitã de un raport privind activitatea de
soluþionare a contestaþiilor, motivele care au determinat
admiterea contestaþiilor sau desfiinþarea totalã ori parþialã a
actelor atacate, precum ºi propuneri de îmbunãtãþire a
cadrului legislativ.
ANEXÃ
la normele metodologice

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE
A JUDEÞULUI......................../MUNICIPIULUI BUCUREªTI
SITUAÞIA

privind contestaþiile primite ºi soluþionate în perioada ................................
Contestaþii
Numãrul
Suma
de cazuri
(lei)

1. Sold la începutul perioadei
2. Primite în cursul perioadei
3. Total contestaþii (3 = 1 + 2)
4. Soluþionate în perioada .............
Modul de soluþionare, din care:
4.1. Admise
4.2. Respinse
4.3. Trimise altor organe
4.4. Desfiinþãri procese-verbale
5. Sold la sfârºitul perioadei (5 = 3 Ð 4)
Scãderi de impozite ºi taxe, din care:
Ñ impozit pe profit ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ taxa pe valoarea adãugatã ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ accize ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ impozit pe dividende ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ impozit pe veniturile persoanelor fizice ºi ale asociaþiilor
familiale, precum ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ taxe vamale ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ comision vamal ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ impozite ºi taxe locale ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ impozit pe veniturile din salarii ºi majorãrile de întârziere
aferente;
Ñ alte venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale sau
bugetelor fondurilor speciale ºi majorãrile de întârziere aferente;
Ñ o sumã egalã sau dublul diferenþelor de impozite, taxe ºi
contribuþii stabilite de organul de control;
Ñ amenzi contravenþionale.
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ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de decontare între casele de asigurãri de sãnãtate ºi spitale,
în cadrul contractelor încheiate pentru servicii medicale spitaliceºti
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
având în vedere prevederile Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ale Ordinului preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi al preºedintelui Colegiului Medicilor din
România nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, ale art. 18 lit. b), c) ºi i) din Statutul Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 37/2001, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi referatul de aprobare nr. 3.767 din 1 noiembrie 2001 al Direcþiei generale economice,
în temeiul dispoziþiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de decontare între Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii publice,
casele de asigurãri de sãnãtate ºi spitale, în cadrul contrac- Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi Casa
telor încheiate pentru servicii medicale spitaliceºti, prevãzutã Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor vor aduce la
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Art. 2. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate judeþene,
Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului Bucureºti, Oficial al României, Partea I.
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea
Bucureºti, 5 noiembrie 2001.
Nr. 557.
ANEXÃ

METODOLOGIA
de decontare între casele de asigurãri de sãnãtate ºi spitale, în cadrul contractelor încheiate
pentru servicii medicale spitaliceºti
1. Contractarea serviciilor medicale de cãtre casele de asigurãri de
sãnãtate cu spitalele se efectueazã în baza contractului de furnizare de
servicii medicale, încheiat conform prevederilor Contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor
sociale de sãnãtate pentru anul 2001 ºi ale normelor metodologice de
aplicare a acestuia.
2. Suma prevãzutã în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceºti se repartizeazã pe luni avându-se în vedere necesarul de fonduri
ale spitalului.
3. Casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Municipiului Bucureºti, Casa de Asigurãri de Sãnãtate a
Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi
Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor vor asigura spitalelor cu
care au încheiat contract finanþarea lunarã, cu decontarea definitivã la
finele trimestrului.
3.1. Pentru prima ºi a doua lunã din fiecare trimestru casele de asigurãri de sãnãtate vireazã pânã la data de 10 a lunii curente o cotã de
pânã la 80% din suma lunarã prevãzutã în contract.
3.1.1. Spitalele vor raporta pânã la data de 5 a lunii curente pentru
luna expiratã, casei de asigurãri de sãnãtate cu care au încheiat contract
indicatorii realizaþi, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.
3.1.2. Situaþia prevãzutã în anexa nr. 1 cuprinde indicatorii realizaþi
în fiecare lunã ºi se referã atât la asiguraþii proprii, cât ºi la cei care
vireazã contribuþia la alte case de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, inclusiv la asiguraþii pentru care contribuþia
se vireazã la Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi la Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Transporturilor, dacã spitalul are contracte cu acestea ºi pentru care decontarea se efectueazã în mod distinct.
3.1.3. Casele de asigurãri de sãnãtate analizeazã raportãrile transmise de spitale ºi alocã, în termen de 3 zile de la primirea acestora,
suma reprezentând diferenþa pânã la nivelul finanþãrii lunare prevãzute în
contract.
3.2. Pentru ultima lunã din trimestru casele de asigurãri de sãnãtate
vireazã pânã la data de 10 a lunii curente o cotã de pânã la 80% din
suma lunarã prevãzutã în contract, urmând ca diferenþa sã fie alocatã
dupã analiza indicatorilor raportaþi de cãtre spitale o datã cu decontarea
trimestrialã definitivã.
3.2.1. Spitalele vor raporta caselor de asigurãri de sãnãtate cu care
au încheiat contract, pânã la data de 5 a lunii curente pentru trimestrul

expirat, situaþia trimestrialã privind realizarea indicatorilor, conform anexei
nr. 2 la prezenta metodologie.
3.2.2. Aceastã situaþie cuprinde indicatorii cumulaþi de la începutul trimestrului pânã la finele acestuia, aferentã asiguraþilor proprii, cât ºi celor
pentru care contribuþia de asigurãri de sãnãtate se vireazã la alte case
de asigurãri de sãnãtate, inclusiv asiguraþilor proprii pentru care contribuþia se vireazã la Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi la Casa de
Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor.
3.2.3. Casele de asigurãri de sãnãtate, în scopul asigurãrii decontãrii
definitive, au obligaþia sã analizeze ºi sã controleze riguros situaþia privind indicatorii realizaþi în trimestrul expirat, în termen de 3 zile de la
data primirii indicatorilor trimestriali realizaþi, comparativ cu nivelul indicatorilor prevãzuþi în contracte, urmând sã se stabileascã una dintre soluþiile
de mai jos:
Ñ în cazul în care indicatorii realizaþi sunt la nivelul indicatorilor contractaþi, iar spitalul nu a înregistrat sesizãri semnificative asupra calitãþii
necorespunzãtoare a serviciilor medicale furnizate, decontarea definitivã
se efectueazã la nivelul sumelor prevãzute în contract;
Ñ în cazul în care indicatorii realizaþi sunt sub nivelul indicatorilor
contractaþi, casele de asigurãri de sãnãtate pot hotãrî decontarea la nivelul sumelor pentru trimestrul respectiv, cu condiþia ca spitalul sã justifice
în mod documentat oportunitatea depãºirii cheltuielilor rezultate conform
indicatorilor realizaþi ºi sã prezinte mãsurile pentru reducerea acestora în
perioadele urmãtoare; în caz contrar decontarea se efectueazã
proporþional cu indicatorii realizaþi;
Ñ în cazul în care indicatorii realizaþi sunt peste cei contractaþi
decontarea se va efectua la nivelul sumei contractate, la care se poate
adãuga o majorare stabilitã prin ordin al preºedintelui Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate.
3.2.4. Sumele astfel aprobate vor fi virate pânã la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul expirat în contul furnizorului respectiv.
3.2.5. Sumele necuvenite se reþin de casele de asigurãri de sãnãtate
din finanþarea lunii urmãtoare.
4. În vederea efectuãrii decontãrii lunare ºi definitive trimestriale
casele de asigurãri de sãnãtate întocmesc pentru fiecare furnizor de servicii medicale spitaliceºti cu care sunt în relaþie contractualã situaþia
obligaþiei de platã, care va fi aprobatã de ordonatorul secundar de credite
ºi vizatã pentru control financiar preventiv.
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ANEXA Nr. 1
la metodologie

Spitalul ..................................
SITUAÞIA

privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. ..............
în luna ...................
Nr.
crt.

Denumirea
secþiei
din spital

0

1

Numãrul de internãri realizate,
din care pentru:
asiguraþi
proprii

asiguraþi de la
alte case

2

3

Durata medie
de spitalizare
efectiv realizatã*)

Numãrul de zile
de spitalizare
realizate

Tariful pe zi
de spitalizare,
conform
contractului

Valoarea
serviciilor
medicale

4

5

6

7=5 x 6

TOTAL:

X
*) Durata medie de spitalizare pe secþii se calculeazã, avându-se în vedere asiguraþii internaþi, astfel: aflaþi + internaþi + transferaþi din alte secþii.
*) Durata medie de spitalizare pe spital (rândul TOTAL) se calculeazã avându-se în vedere asiguraþii aflaþi + internaþi.

Rãspundem de realitatea datelor.
Director,
.............................................

Contabil-ºef,
.............................................
ANEXA Nr. 2
la metodologie

Spitalul ..................................
SITUAÞIA

privind realizarea indicatorilor pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. ...................
pentru trimestrul ............
Nr.
crt.

Denumirea
secþiei

0

1

Numãrul de internãri
contractate
2

realizate

Valoarea
Tariful pe zi
Durata medie de spitalizare Numãrul de zile de spitalizare de spitalizare, serviciilor medicale
conform
contractat
realizat
realizatã
contractatã
contractului contractate realizate

3

4

5

6

7

8

TOTAL:

9=6 x 8

10 = 7 x 8

X

Rãspundem de realitatea datelor.
Director,
.............................................

Contabil-ºef,
.............................................
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