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D E C I Z I A Nr. 151
din 25 martie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Nicolae Cochinescu
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Petre Ninosu
Ñ judecãtor
ªerban Viorel Stãnoiu
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Ñ judecãtor
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Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe
rol
se
aflã
soluþionarea
excepþiei
de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de
Aneta Anton în Dosarul nr. 2.173/C/2003 al Tribunalului
Galaþi Ñ Secþia civilã.
La apelul nominal lipseºte autorul excepþiei, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
jurisprudenþa constantã în materie a Curþii Constituþionale,
pune concluzii de respingere a excepþiei de
neconstituþionalitate ca neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
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Prin Încheierea din 18 decembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.173/C/2003, Tribunalul Galaþi Ñ Secþia civilã
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Excepþia a fost
ridicatã de Aneta Anton cu ocazia soluþionãrii apelului
declarat împotriva Sentinþei civile nr. 2.618 din 25 aprilie
2003, pronunþatã de Judecãtoria Galaþi în Dosarul
nr. 9.879/2002.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia susþine, în esenþã, cã dispoziþiile legale criticate
contravin prevederilor constituþionale ale art. 1, 4, 11, 15,
20, 21, 24, 31, 53 ºi 125. De asemenea, considerã cã
sunt înfrânte ºi dispoziþiile art. 6 ºi 14 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
precum ºi cele ale art. 1, 2, 3, 7, 9, 10 ºi 30 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului. În acest sens,
aratã cã, pentru justiþiabilul care nu are posibilitãþi
financiare sã achite taxele judiciare de timbru, liberul acces
la justiþie, dreptul la un proces echitabil ºi nepãrtinitor,
principiul egalitãþii, dreptul la apãrare ºi dreptul la informare
nu mai sunt garantate, fapt ce ”situeazã statul mai presus
de lege ºi de cetãþeanÒ.
Instanþa de judecatã considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, aratã
cã ”accesul liber la justiþie nu trebuie sã fie în toate
cazurile gratuitÒ. Astfel, observã cã art. 21 din Constituþie
nu instituie nici o interdicþie cu privire la taxele în justiþie,
”fiind legal ºi normal ca justiþiabilii care trag un folos
nemijlocit din activitatea desfãºuratã de autoritãþile
judecãtoreºti sã contribuie la acoperirea cheltuielilor
acestoraÒ. În sprijinul acestor argumente este invocatã ºi
jurisprudenþa Curþii Constituþionale, amintind, printre altele,
ºi Decizia nr. 422/2003 în care, pronunþându-se asupra
constituþionalitãþii art. 1 din Legea nr. 146/1997, Curtea a
statuat cã ”reclamantul care a plãtit taxele judiciare de
timbru va suporta pierderea sumelor de bani plãtite cu titlul
acesta, numai atunci când instanþa hotãrãºte cã acþiunea
sa nu este întemeiatã sau nu îndeplineºte alte condiþii
prevãzute de lege pentru a fi admisã, altfel spus, atunci
când reclamantul a pus în miºcare în mod nejustificat
serviciul public al justiþiei. În cazul în care acþiunea
introdusã de reclamant a fost admisã, instanþa de judecatã
îl obligã pe pârât la plata cheltuielilor de judecatã, în
acestea cuprinzându-se ºi taxele judiciare de timbruÒ. În
final, aratã cã plata de taxe ºi impozite nu reprezintã un
drept, ci o obligaþie constituþionalã a cetãþenilor, prevãzutã
de dispoziþiile constituþionale, iar legiuitorul este suveran în
a acorda scutiri de la plata taxelor de timbru în
considerarea unor situaþii determinate.
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,
iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
Avocatul Poporului apreciazã cã susþinerile autorului
excepþiei referitoare la neconstituþionalitatea art. 1 din
Legea nr. 146/1997 nu sunt întemeiate. Astfel, în ceea ce
priveºte neconstituþionalitatea prevederilor legale criticate
faþã de dispoziþiile art. 21 din Constituþia republicatã, reþine

cã în jurisprudenþa Curþii Constituþionale s-a statuat, în mod
constant, cã liberul acees la justiþie nu presupune ºi
gratuitatea acestuia. Legea fundamentalã nu interzice
stabilirea taxelor judiciare de timbru, ”fiind justificat ca
persoanele care se adreseazã autoritãþii judecãtoreºti sã
contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea
actului de justiþieÒ. De asemenea, reþine cã regula este cea
a timbrãrii acþiunilor în justiþie, excepþiile fiind posibile
numai în mãsura în care sunt stabilite de legiuitor. Taxa
judiciarã de timbru apare astfel ca o modalitate de
acoperire, în parte, a cheltuielilor pe care le implicã
serviciul public al justiþiei, contribuabilul având posibilitatea,
în virtutea legii, de a recupera contribuþia sa de la partea
care cade în pretenþii. În acest sens invocã ºi jurisprudenþa
în materie a Curþii Constituþionale, concretizatã prin Decizia
nr. 7/1993, Decizia Plenului Curþii Constituþionale
nr. 1/1994, Decizia nr. 18/1997 ºi Decizia nr. 198/1999.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauzã de
judecãtorul-raportor, concluziile scrise depuse de autorul
excepþiei, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei republicate, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
Constituþia republicatã, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi
23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Aceste dispoziþii
legale au urmãtoarea redactare:
Ñ Art. 1: ”Acþiunile ºi cererile introduse la instanþele
judecãtoreºti, precum ºi cererile adresate Ministerului Justiþiei
ºi Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie sunt
supuse taxelor judiciare de timbru, prevãzute în prezenta lege,
ºi se taxeazã în mod diferenþiat, dupã cum obiectul acestora
este sau nu evaluabil în bani, cu excepþiile prevãzute de legeÒ.
În susþinerea neconstituþionalitãþii acestui text de lege,
autorul excepþiei invocã încãlcarea dispoziþiilor
constituþionale ale art. 1, 4, 11, 15, 20, 21, 24, 31, 53
ºi 125, dispoziþii care, în urma revizuirii ºi republicãrii
Constituþiei, au dobândit urmãtoarea redactare ºi
numerotare:
Ñ Art. 1 alin. (1), (2) ºi (3): ”(1) România este stat
naþional, suveran ºi independent, unitar ºi indivizibil.
(2) Forma de guvernãmânt a statului român este republica.
(3) România este stat de drept, democratic ºi social, în care
demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera
dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi pluralismul
politic reprezintã valori supreme, în spiritul tradiþiilor
democratice ale poporului român ºi idealurilor Revoluþiei din
decembrie 1989, ºi sunt garantate.Ò;
Ñ Art. 4: ”(1) Statul are ca fundament unitatea poporului
român ºi solidaritatea cetãþenilor sãi.
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(2) România este patria comunã ºi indivizibilã a tuturor
cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de naþionalitate, de
origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenþã politicã, de avere sau de origine socialã.Ò;
Ñ Art. 11 alin. (1) ºi (2): ”(1) Statul român se obligã sã
îndeplineascã întocmai ºi cu bunã-credinþã obligaþiile ce-i revin
din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte
din dreptul intern.Ò;
Ñ Art. 15: ”(1) Cetãþenii beneficiazã de drepturile ºi de
libertãþile consacrate prin Constituþie ºi prin alte legi ºi au
obligaþiile prevãzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia legii
penale sau contravenþionale mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 20: ”(1) Dispoziþiile constituþionale privind drepturile
ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în
concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu
pactele ºi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
România este parte, ºi legile interne, au prioritate
reglementãrile internaþionale, cu excepþia cazului în care
Constituþia sau legile interne conþin dispoziþii mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 21 alin. (1) ºi (2): ”(1) Orice persoanã se poate
adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò;
Ñ Art. 24: ”(1) Dreptul la apãrare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, pãrþile au dreptul sã fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.Ò;
Ñ Art. 31: ”(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.
(2) Autoritãþile publice, potrivit competenþelor ce le revin,
sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãþenilor
asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de interes
personal.
(3) Dreptul la informaþie nu trebuie sã prejudicieze mãsurile
de protecþie a tinerilor sau securitatea naþionalã.
(4) Mijloacele de informare în masã, publice ºi private, sunt
obligate sã asigure informarea corectã a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio ºi de televiziune sunt
autonome. Ele trebuie sã garanteze grupurilor sociale ºi
politice importante exercitarea dreptului la antenã. Organizarea
acestor servicii ºi controlul parlamentar asupra activitãþii lor se
reglementeazã prin lege organicã.Ò;
Ñ Art. 56: ”(1) Cetãþenii au obligaþia sã contribuie, prin
impozite ºi prin taxe, la cheltuielile publice.
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie sã asigure aºezarea
justã a sarcinilor fiscale.
(3) Orice alte prestaþii sunt interzise, în afara celor stabilite
prin lege, în situaþii excepþionale.Ò;
Ñ Art. 126 alin. (1), (2) ºi (5): ”(1) Justiþia se realizeazã
prin Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi prin celelalte instanþe
judecãtoreºti stabilite de lege.
(2) Competenþa instanþelor judecãtoreºti ºi procedura de
judecatã sunt prevãzute numai prin lege.
.........................................................................................
(5) Este interzisã înfiinþarea de instanþe extraordinare. Prin
lege organicã pot fi înfiinþate instanþe specializate în anumite
materii, cu posibilitatea participãrii, dupã caz, a unor persoane
din afara magistraturii.Ò
Autorul excepþiei invocã, de asemenea, ºi încãlcarea
prevederilor art. 6 ºi 14 din Convenþia pentru apãrarea
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drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, prevederi
ce au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 6: ”1. Orice persoanã are dreptul la judecarea în
mod echitabil, în mod public ºi într-un termen rezonabil a
cauzei sale, de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã,
instituitã de lege, care va hotãrî fie asupra încãlcãrii drepturilor
ºi obligaþiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oricãrei acuzaþii în materie penalã îndreptate împotriva sa.
Hotãrârea trebuie sã fie pronunþatã în mod public, dar accesul
în sala de ºedinþã poate fi interzis presei ºi publicului pe
întreaga duratã a procesului sau a unei pãrþi a acestuia în
interesul moralitãþii, al ordinii publice ori al securitãþii naþionale
într-o societate democraticã, atunci când interesele minorilor
sau protecþia vieþii private a pãrþilor la proces o impun, sau în
mãsura consideratã absolut necesarã de cãtre instanþã atunci
când, în împrejurãri speciale, publicitatea ar fi de naturã sã
aducã atingere intereselor justiþiei.
2. Orice persoanã acuzatã de o infracþiune este prezumatã
nevinovatã pânã ce vinovãþia sa va fi legal stabilitã.
3. Orice acuzat are, în special, dreptul:
a) sã fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbã pe
care o înþelege ºi în mod amãnunþit, asupra naturii ºi cauzei
acuzaþiei aduse împotriva sa;
b) sã dispunã de timpul ºi de înlesnirile necesare pregãtirii
apãrãrii sale;
c) sã se apere el însuºi sau sã fie asistat de un apãrãtor
ales de el ºi, dacã nu dispune de mijloacele necesare pentru a
plãti un apãrãtor, sã poatã fi asistat în mod gratuit de un avocat
din oficiu, atunci când interesele justiþiei o cer;
d) sã întrebe sau sã solicite audierea martorilor acuzãrii ºi
sã obþinã citarea ºi audierea martorilor apãrãrii în aceleaºi
condiþii ca ºi martorii acuzãrii;
e) sã fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacã nu
înþelege sau nu vorbeºte limba folositã la audiere.Ò;
Ñ Art. 14: ”Exercitarea drepturilor ºi libertãþilor
recunoscute de prezenta convenþie trebuie sã fie asiguratã fãrã
nici o deosebire bazatã, în special, pe sex, rasã, culoare,
limbã, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
naþionalã sau socialã, apartenenþã la o minoritate naþionalã,
avere, naºtere sau orice altã situaþie.Ò
Autorul susþine, de asemenea, cã dispoziþiile legale
criticate contravin ºi urmãtoarelor prevederi din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului:
Ñ Art. 1: ”Toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale în
demnitate ºi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raþiune ºi
conºtiinþã ºi trebuie sã se comporte unele faþã de altele în
spiritul fraternitãþii.Ò;
Ñ Art. 2: ”1. Fiecare om se poate prevala de toate drepturile
ºi libertãþile proclamate în prezenta declaraþie, fãrã nici un fel
de deosebire, ca de pildã deosebirea de rasã, culoare, sex,
limbã, religie, opinie politicã sau orice altã opinie, de origine
naþionalã sau socialã, avere, naºtere sau orice alte împrejurãri.
2. Pe lângã aceasta, nu se va face nici o deosebire bazatã
pe statutul politic, juridic sau internaþional al þãrii sau al
teritoriului de care aparþine o persoanã, fie aceastã þarã sau
teritoriu sunt independente, sub tutelã, neautonome sau
supuse unei limitãri oarecare a suveranitãþii.Ò;
Ñ Art. 3: ”Orice fiinþã umanã are dreptul la viaþã, la
libertate ºi la securitatea persoanei sale.Ò;
Ñ Art. 7: ”Toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au dreptul
fãrã nici o deosebire la o protecþie egalã a legii. Toþi oamenii au
dreptul la o protecþie egalã împotriva oricãrei discriminãri care
ar încãlca prezenta declaraþie ºi împotriva oricãrei provocãri la
o astfel de discriminare.Ò;
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Ñ Art. 9: ”Nimeni nu trebuie sã fie arestat, deþinut sau
exilat în mod arbitrar.Ò;
Ñ Art. 10: ”Orice persoanã are dreptul, în deplinã
egalitate, sã fie ascultatã în mod echitabil ºi public de un
tribunal independent ºi imparþial, care va hotãrî fie asupra
drepturilor ºi obligaþiilor sale, fie asupra temeiniciei oricãrei
acuzaþii în materie penalã îndreptatã împotriva sa.Ò;
Ñ Art. 30: ”Nici o dispoziþie a prezentei declaraþii nu poate
fi interpretatã ca implicând pentru vreun stat, grupare sau
persoanã, dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a
sãvârºi vreun act îndreptat spre desfiinþarea unor drepturi sau
libertãþi enunþate în prezenta declaraþie.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã, în jurisprudenþa sa, Curtea Constituþionalã a
dezbãtut în numeroase rânduri problema constituþionalitãþii
unor prevederi legale prin care s-au instituit taxe de timbru
pentru introducerea unor cereri în justiþie, prevederi între
care se numãrã ºi art. 1 din Legea nr. 146/1997. În acest
sens pot fi amintite Decizia Plenului Curþii Constituþionale
nr. 1 din 8 februarie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia
nr. 198 din 23 noiembrie 1999, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2000, ºi
Decizia nr. 422 din 13 noiembrie 2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din
19 decembrie 2003. În toate aceste cazuri, Curtea a
statuat, în mod constant, cã accesul liber la justiþie nu
înseamnã cã acesta trebuie sã fie în toate cazurile gratuit.
Astfel, s-a reþinut cã art. 21 din Constituþie nu instituie nici
o interdicþie cu privire la taxele în justiþie, fiind legal ºi
normal ca justiþiabilii care trag un folos nemijlocit din
activitatea desfãºuratã de autoritãþile judecãtoreºti sã
contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora.
Pe de altã parte, s-a arãtat cã echivalentul taxelor
judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor de
judecatã stabilite de instanþa de judecatã prin hotãrârea pe
care o pronunþã în cauzã, plata acestora revenind pãrþii
care cade în pretenþii.
Curtea observã, de asemenea, cã Legea nr. 146/1997,
cu modificãrile ulterioare, consacrã, prin dispoziþiile art. 21,
posibilitatea Ministerului Finanþelor Publice de a acorda
scutiri, reduceri, eºalonãri sau amânãri pentru plata taxelor
judiciare de timbru.

Având în vedere toate aceste argumente, Curtea
considerã cã nu poate fi reþinutã critica autorului excepþiei
referitoare la încãlcarea principiului constituþional al liberului
acces la justiþie ºi a dreptului la apãrare.
De asemenea, Curtea constatã cã prevederile legale
criticate nu aduc atingere nici principiului egalitãþii în
drepturi, deoarece nu fac nici un fel de diferenþiere între
contribuabili.
În ceea ce priveºte problema constituþionalitãþii art. 1 din
Legea nr. 146/1997, cu modificãrile ulterioare, în raport cu
art. 56 din Constituþia republicatã, Curtea reþine cã textul
de lege criticat nu numai cã nu contravine acestor
prevederi constituþionale, dar reprezintã o aplicare a literei
ºi spiritului acestora. Astfel, Curtea observã cã, potrivit
art. 56 alin. (1) din Constituþia republicatã, care consacrã
obligaþia cetãþenilor de a contribui, prin impozite ºi taxe, la
cheltuielile publice, regula este aceea cã pentru anumite
activitãþi desfãºurate de instituþiile publice, inclusiv pentru
soluþionarea contestaþiilor la impuneri ºi taxe, se datoreazã
taxe de timbru, cu excepþia persoanelor care beneficiazã
de scutire, aceste taxe având rolul de contribuþie la
cheltuielile publice.
În legãturã cu invocarea principiilor ºi normelor
constituþionale prevãzute la art. 1 alin. (1), (2) ºi (3), art. 4,
15, 31 ºi art. 126 alin. (1), (2) ºi (5), Curtea constatã cã
aceste critici sunt nerelevante pentru soluþionarea excepþiei
de faþã, neavând incidenþã cu obiectul acesteia.
De asemenea, nu poate fi reþinutã nici critica ce
priveºte încãlcarea art. 11 ºi 20 din Constituþia republicatã,
prin raportare la prevederile Convenþiei pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale ºi ale
Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, deoarece
aceste acte internaþionale nu conþin prevederi care sã
consacre gratuitatea actului de justiþie.
De altfel, în jurisprudenþa sa, Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului a statuat cã o caracteristicã a
principiului liberului acces la justiþie este aceea cã nu este
un drept absolut. (Ashingdane contra Regatului Unit al Marii
Britanii, 1985). Astfel, acest drept, care cere, prin însãºi
natura sa, o reglementare din partea statului, poate fi
subiectul unor limitãri atât timp cât nu este atinsã însãºi
substanþa sa.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþia republicatã, al
art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) ºi (6), precum ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Aneta Anton în Dosarul nr. 2.173/C/2003 al
Tribunalului Galaþi Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 martie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Doina Suliman
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane
ºi prelevarea organelor ºi þesuturilor de la cadavre
în vederea transplantului
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 28
din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane ºi prelevarea
organelor ºi þesuturilor de la cadavre în vederea transplantului,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane ºi prelevarea organelor
ºi þesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Ministrul mediului ºi gospodãririi apelor,
Speranþa Maria Ianculescu
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale
ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 451.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane ºi prelevarea organelor
ºi þesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Art. 1. Ñ Prezentele norme metodologice, denumite în
continuare norme, reglementeazã regulile obligatorii pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 104/2003 privind
manipularea cadavrelor umane ºi prelevarea organelor ºi
þesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.
Art. 2. Ñ (1) În stabilirea decesului unei persoane,
definitorie este încetarea ireversibilã a activitãþii cerebrale
sau a activitãþii cardiace, stabilitã prin mijloace medicale.
(2) Protocolul de declarare a morþii cerebrale, aprobat
de Comisia de transplant de þesuturi ºi organe umane a
Ministerului Sãnãtãþii, este prevãzut în anexa nr. 1.
(3) Pentru confirmarea medicalã a morþii cerebrale, în
cazul adultului trebuie efectuate douã examinãri la interval
de cel puþin 6 ore, iar pentru copilul cu vârsta sub 7 ani,
douã examinãri la interval de cel puþin 12 ore.
Art. 3. Ñ (1) Manipularea cadavrelor în cadrul spitalelor
se face dupã cum urmeazã:
a) decesul se constatã de cãtre medicul curant sau de
medicul de gardã, dupã caz, care consemneazã data ºi

ora decesului în foaia de observaþie cu semnãturã ºi
parafã; medicul curant sau, în lipsa acestuia, medicul de
gardã care a constatat decesul scrie epicriza de deces,
menþionând data completãrii acesteia, semneazã ºi
parafeazã. În cazul declarãrii morþii cerebrale, confirmarea
medicalã a acesteia de cãtre medicul curant se face cu
respectarea criteriilor prevãzute la art. 2 alin. (2);
b) dupã constatarea decesului, cadavrul este pãstrat
douã ore în secþia unde a fost internat pacientul, într-o
camerã special amenajatã;
c) anunþarea aparþinãtorilor sau reprezentantului legal
despre survenirea decesului se face dupã douã ore de la
constatarea acestuia de cãtre un reprezentant al spitalului,
special desemnat;
d) dupã douã ore de la deces, cadavrul este transferat
la morgã de cãtre brancardierii secþiei unde a decedat
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bolnavul ºi este depus în frigiderul mortuar/camera
frigorificã;
e) decedatul este transportat dezbrãcat, fãrã obiecte
preþioase, precum: inele, cercei etc., învelit într-un cearºaf
sau introdus într-un sac de plastic opac; se va menþiona în
scris, pe biletul de însoþire a decedatului, prezenþa de
proteze dentare fixe din aur;
f) decedatului i se va aplica, de preferinþã pe antebraþ,
o brãþarã de identificare cu: numele ºi prenumele, vârsta,
secþia unde a fost internat, data ºi ora decesului, numãrul
foii de observaþie;
g) în cazul donatorilor de organe ºi þesuturi este
obligatorie respectarea normelor pentru procedurile de
prelevare, aprobate potrivit Legii nr. 104/2003.
(2) Decedatul este transportat cãtre serviciul de
anatomie patologicã împreunã cu urmãtoarele acte:
a) biletul de însoþire a decedatului cãtre serviciul de
anatomie patologicã, prevãzut în anexa nr. 2;
b) foaia de observaþie cu evoluþia completatã la zi,
inclusiv constatarea decesului ºi epicriza de deces, cu
semnãturã, parafã ºi data efectuãrii;
c) buletinul de identitate/cartea de identitate/paºaportul
decedatului;
d) actele care însoþesc decedatul se transmit cãtre
medicul anatomopatolog prin intermediul unui cadru medical
din cadrul secþiei unde a decedat bolnavul; foaia de
observaþie ºi actul de identitate ale decedatului se aduc în
serviciul de anatomie patologicã cel mai târziu pânã la
ora 9,00 a zilei urmãtoare survenirii decesului.
(3) Decedatul este înscris în registrul de înregistrare a
decedaþilor, care include: numele ºi prenumele, vârsta,
ultimul domiciliu, data naºterii, codul numeric personal, data
ºi ora decesului, secþia unde a fost internat pacientul,
numãrul foii de observaþie, diagnosticul de deces, numele
medicului curant.
(4) Urmãtoarele acte/manevre medicale post-mortem se
efectueazã numai dupã împlinirea a 24 de ore de la
deces:
a) autopsia;
b) certificatul medical constatator de deces;
c) îmbãlsãmarea.
Art. 4. Ñ Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine,
serviciile de anatomie patologicã vor efectua tehnicile
histopatologice uzuale ºi, dacã au dotarea necesarã, vor
executa ºi alte explorãri specifice pe produsele biologice
trimise: histochimie, histoenzimologie, imunofluorescenþã,
imunohistochimie, microscopie electronicã, citogeneticã,
tehnici de biologie molecularã.
Art. 5. Ñ (1) Serviciile de anatomie patologicã, în
aplicarea prezentelor norme, au urmãtoarele atribuþii:
a) efectuarea diagnosticului histopatologic sau
citopatologic, dupã caz, asupra produselor biologice
recoltate, ºi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii
de tract digestiv, bronºice, hepatice, pancreatice, renale,
puncþii medulare, ganglionare, lichide biologice, material
aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente
tisulare ºi altele asemenea;

b) efectuarea de autopsii tuturor pacienþilor decedaþi în
spital, care nu sunt cazuri medico-legale, ºi, unde este
necesarã confirmarea, precizarea sau completarea
diagnosticului clinic, inclusiv tuturor copiilor pânã la vârsta
de un an, indiferent de locul decesului, precum ºi
deceselor materne care nu sunt cazuri medico-legale;
c) efectuarea de îmbãlsãmãri, spãlarea, îmbrãcarea ºi
cosmetizarea cadavrelor.
(2) Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic
histopatologic în serviciile de anatomie patologicã a tuturor
fragmentelor tisulare recoltate de la pacienþi în cursul
intervenþiilor chirurgicale ºi a materialului bioptic, împreunã cu
fiºa de însoþire a materialului bioptic prevãzutã în anexa nr. 3.
Art. 6. Ñ Regimul produselor biologice examinate în
serviciul de anatomie patologicã este urmãtorul:
a) fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafinã,
lamele histopatologice preparate din acestea, precum ºi
frotiurile citologice se pãstreazã în histoteca serviciului de
anatomie patologicã timp de cel puþin 10 ani pentru lame
ºi de cel puþin 30 de ani pentru blocurile de parafinã;
b) medicul anatomopatolog este obligat ca, la cererea
pacientului/aparþinãtorilor acestuia sau a reprezentantului
legal, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog
din alt spital, sã elibereze blocurile de parafinã ºi/sau
lamele histopatologice în vederea unui consult, cu condiþia
asumãrii responsabilitãþii returnãrii lor de cãtre persoana
care le solicitã în scris ºi cu menþionarea datelor de
identitate ale acesteia;
c) pacientului, aparþinãtorilor acestuia sau reprezentantului
legal, dupã caz, i se solicitã exprimarea acordului, în scris,
conform modelului prevãzut în anexa nr. 4, pentru:
distrugerea þesuturilor care rãmân dupã orientarea
macroscopicã a pieselor chirurgicale, biopsiilor sau
fragmentelor recoltate la autopsie, numai dupã definitivarea
diagnosticului histopatologic; folosirea unor fragmente
tisulare/organe în scop didactic sau ca piese de muzeu,
fãrã însã ca aceastã situaþie sã prejudicieze diagnosticul
histopatologic; folosirea produselor biologice recoltate în
studii medicale; folosirea în scop didactic/ºtiinþific a
imaginilor fotografice ale þesuturilor sau organelor recoltate/
examinate;
d) nou-nãscuþii decedaþi, mort-nãscuþii ºi avortonii vor fi
aduºi în serviciul de anatomie patologicã însoþiþi de un bilet
privind acordul de incinerare, prevãzut în anexa nr. 5,
semnat de cãtre pãrinte, aparþinãtor sau de reprezentantul
legal;
e) dacã pacientul, aparþinãtorul acestuia sau, dupã caz,
reprezentantul legal îºi exprimã dezacordul pentru
distrugerea þesuturilor care rãmân dupã orientarea
macroscopicã, pacientul, aparþinãtorul acestuia sau
reprezentantul legal, dupã caz, îºi asumã în scris obligaþia
sã distrugã þesuturile, prin incinerare sau înhumare, pentru
a nu aduce prejudicii sãnãtãþii publice ºi sã aducã dovada
efectuãrii acesteia.
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Art. 7. Ñ Produsele biologice examinate în compartimentul
de histopatologie pot avea urmãtoarea provenienþã:
a) piese operatorii;
b) material bioptic: biopsii de tract digestiv, bronºice,
hepatice, pancreatice, renale, ganglionare, puncþie medularã
ºi altele asemenea;
c) fragmente tisulare recoltate la autopsie;
d) material destinat examenului citologic.
Art. 8. Ñ Modalitatea de aducere a produselor biologice
în serviciul de anatomie patologicã este urmãtoarea:
a) produsele biologice vor fi însoþite de un bilet de
trimitere care trebuie sã cuprindã: numele ºi prenumele
pacientului; sexul; vârsta; codul numeric personal; numãrul
foii de observaþie; date clinice ºi tratamente aplicate
anterior; datele examenului macroscopic intraoperator al
piesei prelevate, în cazul pieselor chirurgicale; rezultate
histopatologice sau citopatologice anterioare; diagnosticul
prezumtiv; data operaþiei sau efectuãrii biopsiei; semnãtura
ºi parafa medicului care trimite aceste produse;
b) produsele biologice vor fi înregistrate în registrul de
biopsii, cu urmãtoarele rubrici: numãrul de ordine, numele
ºi prenumele pacientului, codul numeric personal, sexul,
vârsta, piesa trimisã, numãrul foii de observaþie,
diagnosticul clinic, secþia care trimite piesa, numele
operatorului, data primirii piesei;
c) piesele operatorii se trimit în totalitate; nu sunt
admise împãrþirea piesei ºi trimiterea de þesut în mai multe
servicii de anatomie patologicã simultan; piesa se poate
trimite proaspãtã (nefixatã) în maximum douã ore de la
operaþie sau în formol tamponat 10% dupã acest interval,
într-un container care trebuie sã conþinã un volum de
formol de 2Ñ10 ori mai mare decât volumul piesei;
containerul va fi inscripþionat cu numele ºi prenumele
pacientului, numele piesei trimise, data operaþiei, numele
operatorului; piesa chirurgicalã va fi trimisã nesecþionatã,
deschiderea ei fãcându-se de cãtre medicul anatomopatolog;
când acesta considerã necesar, poate solicita prezenþa
medicului operator la orientarea macroscopicã; medicul
anatomopatolog consemneazã numãrul, dimensiunile,
aspectul pe suprafaþã, aspectul pe secþiune al pieselor
operatorii, date care vor fi incluse în buletinul histopatologic
la rubrica examenului macroscopic al piesei; se repereazã
zonele interesante din punct de vedere al diagnosticului, se
recolteazã ºi se prelucreazã corespunzãtor; piesele
operatorii restante dupã recoltarea fragmentelor pentru
examinarea histopatologicã se vor þine minimum 3 luni
dupã elaborarea diagnosticului anatomopatologic în
containere cu formol tamponat 10%, etichetate cu numãrul
de înregistrare din registrul de biopsii, dupã care vor fi
distruse; lamele histopatologice rezultate se vor pãstra o
perioadã de minimum 10 ani, iar blocurile de parafinã
rezultate se vor pãstra o perioadã de minimum 30 de ani;
d) biopsiile se trimit în formol tamponat 10%; containerul
trebuie inscripþionat cu datele de identitate ale pacientului
ºi secþia care trimite; se consemneazã numãrul,
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dimensiunile ºi aspectul macroscopic, dupã caz; se
prelucreazã corespunzãtor standardelor histopatologice;
lamele histopatologice rezultate se vor pãstra o perioadã
de minimum 10 ani, iar blocurile rezultate se vor pãstra o
perioadã de minimum 30 de ani.
Art. 9. Ñ Tipurile de diagnostic histopatologic sunt
urmãtoarele:
a) diagnostic histopatologic la parafinã;
b) diagnostic histopatologic la gheaþã/examen extemporaneu.
Art. 10. Ñ (1) Elaborarea diagnosticului histopatologic
se face de cãtre medicul anatomopatolog, folosind tehnicile
de anatomie patologicã de care dispune: obligatoriu
coloraþie uzualã Ñ hematoxilinã eozinã Ñ ºi, dupã caz,
coloraþii speciale, în maximum 30 de zile lucrãtoare din
momentul primirii pieselor, cel puþin ca diagnostic de etapã.
(2) Dacã medicul anatomopatolog considerã cã, pentru
stabilirea cu precizie a diagnosticului, sunt necesare tehnici
speciale de anatomie patologicã care nu sunt disponibile în
serviciul respectiv, precum: imunohistochimie, biologie
molecularã, imunofluorescenþã sau microscopie electronicã,
va consemna acest lucru în buletinul histopatologic pe care
îl elibereazã.
Art. 11. Ñ (1) Examenele extemporanee se efectueazã
la cererea clinicianului, fiind recomandabil sã fie anunþate
cu 24 de ore înainte de intervenþia chirurgicalã.
(2) Medicul anatomopatolog are dreptul sã refuze
examenul extemporaneu în oricare dintre urmãtoarele
situaþii:
a) þesutul trimis este impropriu, din punct de vedere
tehnic, examenului histopatologic la gheaþã, de exemplu:
os/zone calcificate, debriuri necrotice etc.;
b) piesa trimisã sau leziunea este foarte micã, existând
riscul prejudicierii diagnosticului la parafinã;
c) în circumstanþe speciale, care se apreciazã de
medicul anatomopatolog dupã secþionarea la gheaþã, de
exemplu: noduli tiroidieni, ganglion limfatic suspect de
malignitate limfoidã.
(3) Rezultatul histopatologic al examenului extemporaneu
este comunicat secþiei; acesta poate cuprinde numai
afirmarea sau infirmarea malignitãþii ºi este utilizat numai
pentru luarea deciziei terapeutice intraoperatorii; orice altã
decizie terapeuticã se ia doar pe baza diagnosticului
definitiv la parafinã.
(4) Este obligatorie prelucrarea la parafinã a
fragmentului tisular examinat la examenul extemporaneu.
Art. 12. Ñ (1) Buletinul histopatologic este elaborat
numai de medicul anatomopatolog; acesta cuprinde
diagnosticul histopatologic ºi va avea obligatoriu
urmãtoarele puncte: numãrul de ordine din registrul de
biopsii ºi data înregistrãrii, datele din biletul de trimitere,
descrierea macroscopicã a piesei, descrierea microscopicã
a piesei, concluzia diagnosticã, semnãtura ºi parafa
medicului anatomopatolog.
(2) Se elibereazã buletin histopatologic separat pentru
examenul extemporaneu, rezultatul acestuia fiind inclus ºi
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în buletinul histopatologic elaborat dupã examinarea la
parafinã.
(3) Originalul buletinului histopatologic se pãstreazã în
arhiva serviciului de anatomie patologicã împreunã cu biletul
de trimitere a produsului biologic, minimum 30 de ani.
(4) Copii ale buletinului histopatologic se elibereazã în
douã exemplare: un exemplar este destinat medicului care
a solicitat examenul histopatologic, celãlalt exemplar este
înmânat pacientului. Buletinul histopatologic poate fi eliberat
unui aparþinãtor legal, pe bazã de procurã, conform
dreptului la confidenþialitatea informaþiilor.
(5) Exemplarul destinat medicului care a solicitat
examenul histopatologic se ataºeazã de cãtre acesta în
mod obligatoriu la foaia de observaþie a pacientului.
Art. 13. Ñ Metodologia examinãrii histopatologice în
consult este urmãtoarea:
a) lamele/blocurile în consult vor fi înregistrate în
registrul de biopsii cu menþiunea de lame/blocuri în consult,
cu acordarea unui numãr de înregistrare din serviciul
propriu;
b) diagnosticul histopatologic va îndeplini aceleaºi
condiþii ca cel elaborat pentru piesele prelucrate în serviciul
propriu.
Art. 14. Ñ Produsele biologice examinate în
compartimentul de citologie pot avea urmãtoarea
provenienþã:
a) lichide biologice;
b) material aspirat cu ac fin;
c) frotiuri exfoliative;
d) amprente.
Art. 15. Ñ Produsele biologice citologice vor fi însoþite
de un bilet de trimitere care trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) datele de identitate ale pacientului;
b) informaþii medicale privind afecþiunile pacientului;
c) precizarea zonei anatomice din care s-a recoltat
produsul citologic;
d) tehnica de recoltare;
e) diagnosticul prezumtiv;
f) semnãtura ºi parafa medicului care solicitã examenul
citopatologic.
Art. 16. Ñ (1) Diagnosticul citopatologic se elaboreazã
de medicul anatomopatolog, folosind tehnicile de care
dispune, obligatoriu coloraþie Papanicolau pentru frotiurile
cervico-vaginale ºi, facultativ, dupã caz, coloraþii speciale.
(2) Dacã medicul anatomopatolog considerã cã pentru
stabilirea cu precizie a diagnosticului sunt necesare tehnici
speciale de anatomie patologicã care nu sunt disponibile în
serviciul respectiv, de exemplu: imunohistochimie, biologie
molecularã, imunofluorescenþã, va consemna acest lucru în
buletinul citopatologic pe care îl elibereazã.
Art. 17. Ñ (1) Buletinul citopatologic cuprinde
diagnosticul citopatologic ºi este elaborat numai de cãtre
medicul anatomopatolog.
(2) Originalul buletinului citopatologic se pãstreazã în
arhiva serviciului de anatomie patologicã împreunã cu biletul
de trimitere a produsului biologic, minimum 30 de ani.

(3) Copia buletinului citopatologic se elibereazã
medicului care a solicitat examenul citopatologic ºi/sau
pacientului ori aparþinãtorilor acestuia, cu procurã din
partea pacientului, dupã caz.
(4) Copia buletinului citopatologic se ataºeazã în mod
obligatoriu la foaia de observaþie a pacientului.
Art. 18. Ñ (1) Autopsia se efectueazã de medicul
anatomopatolog dupã studierea foii de observaþie a
decedatului.
(2) La autopsie asistã obligatoriu medicul ºef de secþie
al secþiei unde a decedat bolnavul, medicul curant sau un
medic desemnat de medicul ºef de secþie al secþiei unde a
decedat bolnavul.
(3) La autopsie pot asista, în funcþie de circumstanþã,
alþi medici, studenþi la medicinã sau elevi la ºcoli sanitare,
dar numai cu acordul medicului ºef de secþie al serviciului
de anatomie patologicã.
Art. 19. Ñ (1) Tehnica de autopsie anatomopatologicã
poate cuprinde autopsii generale sau parþiale.
(2) Autopsia se efectueazã cu instrumentarul special din
trusa de necropsie: bisturie, cuþite de amputaþie, ferãstrãu
electric, pense anatomice ºi Pean, depãrtãtoare, sonde,
foarfece etc.; nu este permisã folosirea în cursul necropsiei
a instrumentarului utilizat pentru orientarea pieselor în
compartimentul de histopatologie.
(3) Persoanele care efectueazã autopsia vor purta
echipament de protecþie: halat, ºorþ de cauciuc, mascã,
ochelari, mãnuºi lungi.
(4) În cursul autopsiei se recolteazã fragmente din
organele examinate pentru diagnosticul histopatologic, care
este obligatoriu.
Art. 20. Ñ (1) Rezultatul autopsiei anatomopatologice va
cuprinde stabilirea tanatogenezei.
(2) Certificatul medical constatator de deces se
completeazã dupã cum urmeazã:
a) de cãtre medicul anatomopatolog, în cazul în care se
efectueazã autopsia;
b) în cazul în care nu se efectueazã autopsia ºi
decesul nu constituie caz medico-legal, certificatul medical
constatator de deces se elibereazã de cãtre medicul curant
care a îngrijit bolnavul înaintea decesului;
c) diagnosticul din certificatul medical constatator de
deces se trece în foaia de observaþie, pe biletul de însoþire
a decedatului ºi în registrul de înregistrare a decedaþilor.
Art. 21. Ñ (1) Diagnosticul anatomopatologic
macroscopic postnecroptic se completeazã în foaia de
observaþie ºi în registrul de protocoale de autopsie al
serviciului de anatomie patologicã.
(2) Medicul anatomopatolog le explicã aparþinãtorilor
leziunile gãsite, mecanismul morþii, cu precizarea cã
rezultatul definitiv este stabilit numai dupã examenul
microscopic.
(3) Medicul anatomopatolog redacteazã protocolul de
autopsie în maximum 48 de ore de la efectuarea autopsiei,
conform standardelor în vigoare ale specialitãþii, ºi îl trece
în registrul de protocoale de autopsie al serviciului de
anatomie patologicã.
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(4) Examenul histopatologic al fragmentelor recoltate în
cursul autopsiei se efectueazã în maximum douã luni de la
data acesteia ºi se stabileºte diagnosticul final
postnecroptic care:
a) se anexeazã protocolului de autopsie în registrul de
protocoale de autopsie;
b) se comunicã în scris medicului curant al decedatului,
care are obligaþia de a-l anexa în foaia de observaþie a
pacientului;
c) se comunicã în scris aparþinãtorilor decedatului, dacã
aparþinãtorii solicitã în scris direcþiei spitalului eliberarea
acestuia.
(5) Gradul concordanþei anatomoclinice se stabileºte
dupã cum urmeazã:
a) neconcordanþa anatomoclinicã se comunicã medicului
curant ºi medicului ºef de secþie al secþiei unde a decedat
bolnavul;
b) serviciul de anatomie patologicã comunicã trimestrial
direcþiei spitalului, care are obligaþia de a comunica în scris
casei de asigurãri de sãnãtate situaþia cazurilor finalizate
sub urmãtoarele rubrici: numãrul de cazuri autopsiate,
numãrul de cazuri scutite de autopsie, numãrul de cazuri
cu diagnostic concordant, numãrul de cazuri cu diagnostic
discordant parþial ºi numãrul de cazuri de discordanþã
majorã între diagnosticul final ºi diagnosticul la deces
stabilit în secþie.
(6) În cadrul spitalelor clinice universitare se vor
organiza ºedinþe de confruntãri anatomoclinice, prin
colaborarea dintre secþiile clinice ºi cele de anatomie
patologicã.
(7) Actele compartimentului de prosecturã se pãstreazã
dupã cum urmeazã:
a) registrul de înregistrare a decedaþilor Ñ permanent;
b) biletul de însoþire a cadavrului, la care se ataºeazã
cererea de scutire de autopsie ºi copia de pe actul de
identitate al solicitatorului, dupã caz Ñ minimum 30 de ani;
c) protocolul de autopsie: macroscopie, microscopie Ñ
minimum 30 de ani.
Art. 22. Ñ (1) Serviciul de anatomie patologicã este
încadrat cu personal medical conform normativelor de
personal din unitãþile sanitare.
(2) Serviciul de anatomie patologicã trebuie încadrat cel
puþin cu:
a) 2 medici anatomopatologi, cel puþin unul dintre ei
medic specialist, încadrat ca medic sau cercetãtor ºtiinþific;
b) 2 asistenþi de anatomie patologicã;
c) 2 autopsieri;
d) 2 bãieºi/îngrijitoare.
(3) În cadrul serviciului de anatomie patologicã pot
activa medici anatomopatologi, biologi, chimiºti, asistenþi de
anatomie patologicã, registratori medicali, laboranþi,
autopsieri, îngrijitoare, bãieºi.
(4) Datoritã specificului activitãþii, riscului de contaminare
ºi implicaþiilor medico-legale ale activitãþii, nu este permisã
rotarea personalului care lucreazã în cadrul serviciului de
anatomie patologicã cu personal din cadrul restului secþiilor
spitalului.
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(5) Asistenþii medicali trebuie sã fie în mod obligatoriu
absolvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt medical, pregãtiþi
în specialitatea asistent medical de laborator.
(6) ªeful serviciului de anatomie patologicã este în mod
obligatoriu medic anatomopatolog, cel puþin specialist,
încadrat ca medic sau cercetãtor ºtiinþific.
(7) Pentru perioada concediului de odihnã sau, dupã
caz, a sãrbãtorilor legale, ºeful serviciului de anatomie
patologicã va delega în scris un alt medic anatomopatolog
din serviciu, care va prelua atribuþiile ºefului de secþie.
Art. 23. Ñ Efectuarea autopsiei anatomopatologice se
face cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
a) autopsia este obligatorie pentru toate situaþiile
prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b);
b) la cerere ºi contra cost se pot efectua autopsii ale
unor persoane decedate la domiciliu, dacã acestea nu
constituie cazuri medico-legale;
c) dacã în cursul autopsiei medicul anatomopatolog
constatã leziuni cu implicaþii medico-legale, opreºte
autopsia ºi anunþã organul judiciar competent, potrivit legii;
d) decizia autopsiei anatomopatologice (versus cea
medico-legalã) o ia medicul ºef de serviciu de anatomie
patologicã, care rãspunde pentru ea; cazurile ce necesitã
o autopsie medico-legalã sunt precizate prin lege.
Art. 24. Ñ În situaþia în care decesul survine în
ambulanþã sau în camera de gardã a spitalului, se va
întocmi foaia de examinare pentru decedatul respectiv ºi
va fi anunþat Serviciul de intervenþie la evenimente din
cadrul Poliþiei, care va proceda conform reglementãrilor
legale în vigoare.
Art. 25. Ñ În cazul decesului copilului cu vârsta sub
1 an la domiciliu, se va proceda dupã cum urmeazã:
a) constatarea decesului se face de cãtre medicul de
familie/medicul ambulanþei;
b) medicul care a constatat decesul anunþã Serviciul de
intervenþie la evenimente din cadrul Poliþiei, care va
proceda conform reglementãrilor legale în vigoare.
Art. 26. Ñ În situaþia în care aparþinãtorii/reprezentanþii
legali solicitã scutirea de autopsie ºi sunt întrunite condiþiile
legale acordãrii acesteia, se va proceda dupã cum
urmeazã:
a) aparþinãtorii/reprezentanþii legali vor completa
formularul privind scutirea de autopsie, prevãzut în anexa
nr. 6;
b) solicitarea scutirii de autopsie se va face în cel mai
scurt timp de la anunþarea decesului, de preferinþã în
primele 24 de ore;
c) scutirea de autopsie, la care se ataºeazã o copie de
pe actul de identitate al aparþinãtorului/reprezentantului
legal, va fi aprobatã de medicul curant, ºeful de secþie
unde a decedat bolnavul, ºeful serviciului de anatomie
patologicã ºi directorul spitalului ºi va fi pãstratã împreunã
cu biletul de însoþire a decedatului;
d) se poate acorda scutire de autopsie, dacã nu existã
dubii asupra tratamentului aplicat sau asupra diagnosticului
de deces, precum ºi în cazul decesului survenit în cursul
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internãrii pentru o curã periodicã a unei afecþiuni cronice
terminale.
Art. 27. Ñ În situaþia în care nu este posibilã
contactarea aparþinãtorilor decedatului ºi nu se întrunesc
condiþiile legale pentru prelevarea de organe ºi þesuturi, se
va proceda dupã cum urmeazã:
a) dupã 3 zile de la deces va fi anunþatã, în scris,
Poliþia de cãtre secþia spitalului unde a decedat bolnavul;
b) dacã, într-un interval de 10 zile de la survenirea
decesului, nu se prezintã aparþinãtorii, decedatul va fi
considerat caz social;
c) în situaþia în care între spital ºi instituþiile de
învãþãmânt medical superior uman existã norme comune
semnate de ambele instituþii, dacã nu existã probleme
referitoare la diagnosticul ºi tratamentul aplicat ºi dacã
pacientul nu a suferit de boli infectocontagioase, de
exemplu: tuberculozã, SIDA etc., cadavrul poate fi preluat
de serviciul pentru exploatarea cadavrelor al catedrei de
anatomie din instituþia de învãþãmânt medical superior;
d) pentru cadavrele nerevendicate ºi nepreluate de
serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de
anatomie din instituþiile de învãþãmânt medical superior, se
va efectua autopsia ºi va fi anunþatã în scris primãria din
raza teritorialã a spitalului.
Art. 28. Ñ (1) Cheltuielile aferente serviciilor medicale
efectuate în serviciul de anatomie patologicã sunt suportate
prin contractul încheiat de spital cu casa de asigurãri de
sãnãtate.
(2) În condiþiile în care spitalul nu are serviciu propriu
de anatomie patologicã, se va încheia un contract cu un
spital care are serviciu de anatomie patologicã, cheltuielile
aferente serviciilor medicale de anatomie patologicã fiind
suportate din bugetul spitalului care solicitã examenele
histopatologice.
(3) Cheltuielile aferente serviciilor medicale de anatomie
patologicã se suportã direct de cãtre pacient, în condiþiile
în care:
a) recoltarea produselor biologice de examinat se face
într-un cabinet sau spital privat;
b) pacientul doreºte ca examenul histopatologic sã fie
efectuat în alt serviciu de anatomie patologicã decât cel
care deserveºte unitatea medicalã în care s-a fãcut
recoltarea; pentru aceasta, pacientul trebuie sã solicite în
scris efectuarea examenului histopatologic în altã unitate,
precizând care este aceastã unitate ºi asumându-ºi
responsabilitatea pentru remiterea buletinului histopatologic
medicului operator/recoltator; medicul operator/recoltator va
asigura introducerea piesei într-un container etanº, care sã
îndeplineascã toate cerinþele trimiterii unei piese operatorii
la mai mult de douã ore de la recoltare, într-un volum de
formol tamponat 10% de 2Ñ10 ori mai mare decât
volumul piesei; containerul va fi inscripþionat cu numele ºi
prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operaþiei,
numele operatorului;
c) pacientul solicitã un consult histopatologic;
d) pacientul este internat în spital, în regim cu platã.

Art. 29. Ñ (1) Spitalul va organiza contabilitatea
costurilor pentru secþia de terapie intensivã, în vederea
stabilirii cheltuielilor specifice serviciilor medicale aferente
menþinerii în condiþii fiziologice a cadavrului, din momentul
declarãrii morþii cerebrale. Aceste deconturi vor include ºi
cheltuielile efectuate pentru diagnosticarea morþii cerebrale.
Ora decesului este consideratã ora la care s-a efectuat a
doua diagnosticare a morþii cerebrale.
(2) Plata coordonatorului de transplant se va face, cu
timp parþial de muncã, în cadrul Programului naþional de
transplant de organe ºi þesuturi, din fondurile alocate pentru
cheltuieli de personal.
(3) Plãþile cãtre spitale se vor face în termen de 30 de
zile din momentul facturãrii de cãtre spital a serviciilor
medicale respective.
Art. 30. Ñ (1) Solicitarea acceptãrii prealabile, exprimatã
în scris în timpul vieþii pentru prelevarea de þesuturi ºi
organe în vederea transplantului, se va efectua în
momentul introducerii cãrþii de donator.
(2) Acordul scris privind prelevarea de organe ºi þesuturi
se obþine dupã declararea morþii cerebrale ºi este explicit
în privinþa organelor ºi þesuturilor ce urmeazã a fi
prelevate.
(3) Prin persoane nerevendicate se înþelege acei pacienþi
nerevendicaþi legal de nici un aparþinãtor de gradul I, de
soþ/soþie sau reprezentant legal, dupã caz, pe toatã durata
spitalizãrii, pânã la declararea legalã a decesului ºi ale
cãror servicii funerare intrã în grija statului. De asemenea,
în aceastã categorie intrã ºi persoanele fãrã aparþinãtori
aflate în unitãþile de îngrijire socialã, cum sunt: cãmine de
bãtrâni, cãmine-spital etc.
(4) Prelevarea de organe ºi/sau þesuturi de la cadavrele
aflate în situaþia menþionatã la alin. (3) se face cu acordul
scris al ºefului de secþie sau al directorului instituþiei, al
unui reprezentant al Comisiei de transplant de þesuturi ºi
organe a Ministerului Sãnãtãþii ºi, dupã caz, al unui medic
legist.
Art. 31. Ñ Comisia de transplant de þesuturi ºi organe
a Ministerului Sãnãtãþii va fi înºtiinþatã asupra prelevãrii de
organe ºi/sau þesuturi de la cadavru, efectuatã în scopul
transplantului.
Art. 32. Ñ Prelevarea de organe ºi þesuturi se face
numai dupã testarea clinicã ºi biologicã, în conformitate cu
criteriile evidenþiate în Legea nr. 2/1998 privind prelevarea
ºi transplantul de þesuturi ºi organe umane, cu modificãrile
ulterioare. Responsabilitatea privind calitatea acestor organe
ºi þesuturi revine Comisiei de transplant de þesuturi ºi
organe a Ministerului Sãnãtãþii.
Art. 33. Ñ Ministerul Sãnãtãþii va înfiinþa ºi va gestiona
Registrul naþional de transplant.
Art. 34. Ñ Orice prelevare de la cadavru, în cazul
decesului care face obiectul unei anchete medico-legale, se
va efectua numai cu aprobarea scrisã a medicului legist.
Art. 35. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentele norme.
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ANEXA Nr. 1
la norme
PROTOCOL

de declarare a morþii cerebrale
Numele donatorului .................................................................................., vârsta ......................,
FO nr. ....................., cauza morþii cerebrale ..........................................................................,
Debutul comei: data ..................... ora ...............
Criterii de diagnosticare a morþii cerebrale:
Evaluare
I

Examen neurologic

Ziua
Ora

II

→
→

1. Reflex pupilar fotomotor (a se folosi luminã puternicã)
2. Reflex cornean
3. Reflex de vomã
4. Reflex de tuse
5. Rãspuns motor în aria nervilor cranieni (a se apãsa
patul unghial, ºanþul nazo-genian ºi zona supraciliarã)
6. Reflex oculo-cefalic (deviaþie conjugatã a privirii
la miºcarea bruscã a capului în plan orizontal ºi vertical)
7. Reflex oculo-vestibular (deviaþia conjugatã a privirii când
se irigã conductul auditiv extern cu 50 ml apã la 4¼C.
Trebuie sã se asigure în prealabil de integritatea timpanului).
8. Evaluarea respiraþiei spontane:
Ñ prezenþa miºcãrilor respiratorii spontane
Ñ testul de apnee:
1. se preoxigeneazã pacientul timp de 10 min.
cu oxigen 100%
0Õ
2. se realizeazã gazometria: PaCO2 bazal
trebuie sã fie 36Ñ40 mmHg
5Õ
3. se deconecteazã pacientul de la ventilator timp
de 10 min. Se menþine sonda de oxigen
10Õ
cu un debit de 6Ñ12 l/min. pe sonda endotrahealã
4. se realizeazã din nou gazometria: PaCO2
15Õ
trebuie sã fie minimum 60 mmHg la sfârºitul
perioadei de deconectare

PaCO2

pH

PaO2

I
II
I
II
I
II
I
II

Ñ prezenþa miºcãrilor respiratorii spontane
Electroencefalograma:
A = Medic primar ATI

B = Medic primar neurolog, neurochirurg sau ATI

ANEXA Nr. 2
la norme

Unitatea .............................
Clinica/Secþia .....................
Cãtre
Departamentul/Secþia de anatomie patologicã
Vã trimitem decedatul/decedata ........................................................., în vârstã de .......... ani,
cu ultimul domiciliu în oraºul ..........................., str. .......................... nr. ......., judeþul .....................,
data naºterii ........................, CNP ....................................., internat în clinica/secþia .....................,
FO nr. ....................., care a decedat la data de ....................., ora .........., cu diagnosticul
...............................................................................................................................................................
Data
.........................

Medic,
....................................
(semnãtura ºi parafa)
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ANEXA Nr. 3
la norme

Localitatea ............................
Unitatea sanitarã .................

Adus de .......................
Primit de ......................
Data primirii .................

FIªA DE ÎNSOÞIRE A MATERIALULUI BIOPTIC

Cãtre
Departamentul/Secþia de anatomie patologicã
Clinica/Secþia ................................................. trimite material bioptic/citologic de la bolnavul
........................................................, sex M/F, vârsta ......., CNP ..............., FO nr. ........................
Diagnosticul clinic .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Piesa trimisã ...............................................................................................................................
Examenul cerut extemporaneu/histopatologic la parafinã/citologic
Date anatomoclinice în legãturã cu examenul histopatologic cerut (date clinice, terapie
anterioarã examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Rezultate histopatologice sau citopatologice anterioare
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Fixare prealabilã în ................. (dacã este cazul)
Data recoltãrii (operaþiei) ................
Medic,
.............................
(semnãtura ºi parafa)

ANEXA Nr. 4
la norme

Domnule director,
Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................, domiciliat/domiciliatã
în oraºul .............................., str. .................................... nr. .............., bl. ........., sc. ........, et. .........,
ap. .........., judeþul ..................................., telefon ......................., posesor al actului de identitate
seria ........ nr. ............., eliberat la data de .............................., de cãtre ..........................................,
declar cã sunt/nu sunt de acord cu urmãtoarele:
1. distrugerea þesuturilor care rãmân dupã orientarea macroscopicã a pieselor
chirurgicale/biopsiilor (dupã definitivarea diagnosticului histopatologic)
DA (semnãtura) ...........................
NU ºi în acest caz mã oblig sã distrug þesuturile rãmase prin incinerare la crematoriul uman
pentru a nu aduce prejudicii sãnãtãþii publice; în plus, mã oblig sã aduc o adeverinþã scrisã de la
crematoriul uman în acest sens
(semnãtura) ................................
2. folosirea unor fragmente tisulare/organe în scop didactic (piese de muzeu), cu condiþia ca
aceastã situaþie sã nu prejudicieze diagnosticul histopatologic ºi sã se pãstreze secretul identitãþii
mele
DA (semnãtura) ...........................

NU (semnãtura) ...........................

3. folosirea în studii medicale a produselor biologice care îmi sunt recoltate
DA (semnãtura) ...........................

NU (semnãtura) ...........................
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4. folosirea în scop didactic/ºtiinþific a imaginilor fotografice ale þesuturilor sau organelor
recoltate/examinate, cu condiþia pãstrãrii secretului identitãþii mele
DA (semnãtura) ...........................
NU (semnãtura) ...........................
Data .........................

ANEXA Nr. 5
la norme

Domnule director,
Subsemnatul/Subsemnata É......................................................É, domiciliat/domiciliatã
în É...................É, str. É...............................É nr. É.....É, bl. É......É, sc. É....É, et. ÉÉ,
ap. ..............., judeþul É.......É, telefon É...................É, posesor al actului de identitate seria ÉÉ
nr. ÉÉ, eliberat la data de É.........................É, de cãtre É.....................É, în calitate de
É...................É al copilului meu decedat, nãscut la data de É....................É, declar urmãtoarele:
Ñ sunt de acord cu incinerarea
copilului meu decedat

Ñ nu sunt de acord cu incinerarea copilului meu
decedat ºi în acest caz mã oblig sã aduc o copie
de pe adeverinþa de înhumare.

Semnãtura
É..............É

Semnãtura
É............É

Data É.....É

ANEXA Nr. 6
la norme

Se aprobã.
Director,
........................

Aviz ºef secþie

Aviz serviciu prosecturã

Domnule director,
Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................., domiciliat/domiciliatã
în oraºul................................, str. ..................................... nr. ..........., bl. ..............., sc. ...........,
et. ..........., ap. ......, judeþul ........................, în calitate de ...................................... faþã de
decedatul/decedata ..........................., vã rog sã binevoiþi a aproba scutirea de autopsie.
Menþionez cã nu am nici un fel de obiecþii asupra tratamentului ºi diagnosticului stabilit în
clinica/secþia ........................... a spitalului................................. . Îmi asum întreaga responsabilitate
în faþa familiei privind orice revendicãri ulterioare.

Data ...................................

Semnãtura ........................................................
Act de identitate seria .............. nr. ................,
eliberat de .................. la data de ....................
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ACTE

ALE

CONSILIULUI

CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

ORDIN
privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat
pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi a Regulamentului privind ajutorul de stat regional
În baza:
Ñ prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) ºi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurenþei
nr. 21/1996, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 121/2003, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003;
Ñ prevederilor art. 22 alin. (1) ºi (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificãrile ulterioare,
ºi având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectele de Regulament privind ajutorul de
stat pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi Regulament privind ajutorul de stat regional,
preºedintele Consiliului Concurenþei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În urma adoptãrii în plenul Consiliului
Concurenþei, se pun în aplicare urmãtoarele regulamente:
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile
mici ºi mijlocii ºi Regulamentul privind ajutorul de stat
regional, prevãzute în anexele nr. I ºi II care fac parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concurenþei vor urmãri punerea în aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin ºi regulamentele menþionate la
art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Preºedintele Consiliului Concurenþei,
Mihai Berinde
Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 55.
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ANEXA Nr. I*)

*) Anexa nr. I este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. II*)

*) Anexa nr. II este reprodusã în facsimil.
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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