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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 706
din 28 octombrie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 lit. a) și c)—h)
din Codul de procedură penală
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Varga Attila
Mihaela Ionescu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Maria Eleonora Centea.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 426 lit. a) și c)—h) din Codul de procedură
penală, excepție ridicată de Ion Criveanu în Dosarul
nr. 3.336/223/2018 al Judecătoriei Bălcești și care formează
obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.926D/2019.
2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este
legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și
arată că autorul a comunicat la dosar un set de înscrisuri.
3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul
nr. 2.996D/2019,
având
ca
obiect
excepția
de
neconstituționalitate a sintagmei „în apel” cuprinsă în art. 426
alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, excepție ridicată
de Nistor Isai Faur în Dosarul nr. 21.729/325/2019 al
Judecătoriei Timișoara — Secția penală. Totodată, președintele
dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 3.332D/2019, având
ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426
lit. a) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de
Alexandru Gavrilescu în Dosarul nr. 1.282/208/2019 al
Judecătoriei Caransebeș.
4. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura
de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă cu
privire la Dosarul nr. 2.996D/2019 și arată că autorul a formulat
o cerere prin care solicită soluționarea în lipsă a cauzei și
acordarea de despăgubiri, întrucât penitenciarul nu îi acordă
acces la dosarul electronic al Curții Constituționale.
5. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor, iar
reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu
conexarea. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.996D/2019 și
nr. 3.332D/2019 la Dosarul nr. 2.926D/2019, care a fost primul
înregistrat.
6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită
respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 426 lit. e), f), g) și h) din Codul de procedură
penală, apreciind că nu au legătură cu cauzele în care a fost
invocată excepția de neconstituționalitate. De asemenea,
solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 lit. a), c) și d) din
Codul de procedură penală. În acest sens, reține că, în ceea ce
privește dispozițiile art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală,
autorul este nemulțumit de configurația sălii de judecată și
poziția în care se află procurorul de ședință în sala de judecată,
iar, în ceea ce privește dispozițiile art. 426 lit.a) din Codul de
procedură penală, autorul nu avea nicio calitate în cauza supusă
soluționării judecătorului de cameră preliminară cât privește
confirmarea redeschiderii urmăririi penale, astfel încât apreciază

că referirea la dispozițiile constituționale invocate este formală.
Referitor la criticile formulate cu privire la dispozițiile art. 426 lit. c)
din Codul de procedură penală, reține că această cale de atac
extraordinară poate fi formulată în condiții procedurale stricte,
iar legiuitorul, în virtutea rolului său constituțional consacrat în
art. 126 din Legea fundamentală, poate stabili modalitatea de
exercitare a căilor de atac. Totodată, face referire la practica
instanței de control constituțional, potrivit căreia această cale
extraordinară de atac poate fi formulată în cazul în care s-a
pronunțat o soluție pe fondul cauzei.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
7. Prin Sentința penală nr. 194/CC din 26 septembrie 2019,
pronunțată în Dosarul nr. 3.336/223/2018, Judecătoria Bălcești
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 lit. a) și c)—h)
din Codul de procedură penală. Excepția a fost ridicată de Ion
Criveanu cu ocazia soluționării contestației în anulare formulată
de autor împotriva Încheierii din 5 octombrie 2018, pronunțată
de judecătorul de cameră preliminară în Dosarul
nr. 1.382/223/2018 al Judecătoriei Drăgășani.
8. Prin Încheierea din 4 octombrie 2019, pronunțată în
Dosarul nr. 21.729/325/2019, Judecătoria Timișoara — Secția
penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a sintagmei „în apel” cuprinsă în
art. 426 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală.
Excepția a fost ridicată de Nistor Isai Faur cu ocazia soluționării
contestației în anulare formulate de acesta cu privire la Sentința
penală nr. 2.160 din 25 iunie 2019, pronunțată de Judecătoria
Timișoara în Dosarul nr. 31.972/325/2018.
9. Prin Încheierea din 28 noiembrie 2019, pronunțată în
Dosarul nr. 1.282/208/2019, Judecătoria Caransebeș a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 lit. a) din Codul
de procedură penală. Excepția a fost ridicată de Alexandru
Gavrilescu în procedura de soluționare a contestației în anulare
formulate de acesta cu privire la Încheierea nr. 281 din 17 mai
2018, pronunțată de Judecătoria Caransebeș în Dosarul
nr. 982/208/2018 , prin care a solicitat să se dispună desființarea
acesteia și, în rejudecarea cererii de confirmare a redeschiderii
urmăririi penale, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria
Caransebeș cu privire la Dosarul nr. 904/P/2016, să se dispună
respingerea acesteia. În motivarea cererii, autorul excepției a
menționat faptul că Încheierea nr. 281 din 17 mai 2018,
pronunțată de Judecătoria Caransebeș în Dosarul
nr. 982/208/2018, nu i-a fost comunicată și nici nu a fost citat în
cauză, cu toate că acest lucru se impunea prin prisma calității
sale de persoană interesată, fiind direct vizat de soluția de
clasare dispusă inițial de către parchet.
10. În motivarea excepției de neconstituționalitate
autorul acesteia din Dosarul Curții nr. 2.926D/2019 susține, în
esență, că sintagmele „în apel”/„din apel”/„de apel”, prevăzute la
lit. a), c), d), e), f), g), h) ale art. 426 din Codul de procedură
penală, sunt neconstituționale, întrucât sunt în contradicție cu
partea introductivă a articolului menționat, care prevede că se
poate face contestație în anulare împotriva hotărârilor penale
definitive, text care nu exclude exercitarea acestei căi de atac
împotriva altor hotărâri penale definitive decât cele pronunțate în
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apel, cum sunt hotărârile pronunțate în procedura de cameră
preliminară, care sunt definitive. De asemenea, susține că prin
sintagma „când instanța nu a fost compusă potrivit legii”,
prevăzută la lit. d) a art. 426 din Codul de procedură penală,
trebuie să se înțeleagă și nerespectarea dispozițiilor legale
privind configurația sălii de judecată și locul ocupat în sală de
procuror, respectiv cele prevăzute de art. 7 alin. (3) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Din această
perspectivă, apreciază că normele menționate sunt neclare.
11. În motivarea excepției de neconstituționalitate
autorul acesteia din Dosarul Curții nr. 2.996D/2019 susține, în
esență, că sintagma „în apel” din cuprinsul art. 426 lit. c) din
Codul de procedură penală este contrară dispozițiilor
constituționale și din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale invocate.
12. În motivarea excepției de neconstituționalitate, astfel
cum rezultă din încheierea de sesizare, autorul acesteia din
Dosarul Curții nr. 3.332D/2019 susține, în esență, că normele
procesual penale criticate, care restrâng sfera de incidență a
căii extraordinare de atac a contestației în anulare pentru motivul
lipsei de citare doar la situația hotărârilor pronunțate în judecata
în apel, sunt neconstituționale, contravenind prevederilor art. 21
alin. (1)—(3) și art. 24 alin. (1). Susține că este neconstituțional
ca un astfel de remediu să poată fi avut în vedere doar în cazul
hotărârilor definitive pronunțate în calea de atac a apelului, câtă
vreme legislația procesual penală prevede caracterul definitiv și
în cazul altor hotărâri decât cele pronunțate de instanțele de
apel, astfel cum este încheierea definitivă pronunțată în temeiul
art. 335 alin. (41) din Codul de procedură penală, fără citarea
legală a părților.
13. Judecătoria Bălcești, exprimându-și opinia în Dosarul
Curții nr. 2.926D/2019, apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, reține că
instanța de control constituțional s-a pronunțat cu privire la
normele procesual penale ce reglementează contestația în
anulare atât prin Decizia nr. 804 din 5 decembrie 2017, prin care
a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și
a constatat că dispozițiile art. 426 partea introductivă din Codul
de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile
formulate, cât și prin Decizia nr. 623 din 8 octombrie 2015, prin
care a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate
ridicată și a constatat că dispozițiile art. 427 alin. (1) din Codul de
procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile
formulate. Totodată, invocă și Decizia Curții nr. 501 din 30 iunie
2016, în care s-a reținut că, indiferent de motivul invocat,
contestația în anulare poate fi exercitată numai împotriva
hotărârilor definitive prin care s-a soluționat fondul cauzei.
14. Judecătoria Timișoara — Secția penală apreciază că
excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul Curții
nr. 2.996D/2019 este neîntemeiată. În acest sens, reține că
legiuitorul procesual penal are libertatea de a reglementa
regimul căilor de atac. Totodată, instanța de control
constituțional reține, în Decizia nr. 240 din 16 aprilie 2019, că
„instituirea regulilor de desfășurare a procesului în fața
instanțelor judecătorești, deci și reglementarea căilor de atac,
este de competența exclusivă a legiuitorului”.
15. Judecătoria Caransebeș nu a formulat opinia sa cu
privire la excepția de neconstituționalitate invocată în Dosarul
Curții nr. 3.332D/2019.
16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,
pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate invocate.
17. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, înscrisurile și cererile comunicate la dosar, concluziile
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procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
18. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
19. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 426 lit. a) și c)—h) din Codul de procedură
penală, cu următorul conținut: „Împotriva hotărârilor penale
definitive se poate face contestație în anulare în următoarele
cazuri: a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a
unei părți sau când, deși legal citată, a fost în imposibilitate de
a se prezenta și de a înștiința instanța despre această
imposibilitate; [] c) când hotărârea din apel a fost pronunțată
de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond
a procesului; d) când instanța de apel nu a fost compusă potrivit
legii ori a existat un caz de incompatibilitate; e) când judecata în
apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului,
când aceasta era obligatorie, potrivit legii; f) când judecata în
apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistența juridică
a inculpatului era obligatorie, potrivit legii; g) când ședința
de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când
legea prevede altfel; h) când instanța de apel nu a procedat la
audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă; [...]”.
20. Autorii excepției de neconstituționalitate invocă atât
dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (3) și (5), ale art. 16
alin. (1), ale art. 20, ale art. 21 alin. (1)—(3), ale art. 24, ale
art. 53, ale art. 124, ale art. 126 alin. (2) și ale art. 129, cât și
prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale.
21. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
observă că a analizat critici identice celor formulate în prezenta
cauză, cu referire la sintagmele „în apel”/„din apel”/„de apel”,
prin deciziile nr. 804 din 5 decembrie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 februarie
2018, nr. 227 din 16 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 577 din 15 iulie 2019, nr. 655 din
17 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 11 din 19 ianuarie 2020, nr. 114 din 25 februarie
2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394
din 14 mai 2020, nr. 425 din 23 iunie 2020, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 10 august 2020, nr. 132
din 2 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 518 din 19 mai 2021, prin care a respins, ca
neîntemeiate, excepțiile de neconstituționalitate.
22. În considerentele deciziilor precitate, Curtea a reținut,
referitor la contestația în anulare, că vizează hotărâri
judecătorești definitive și se promovează în condiții procedurale
mult mai stricte decât căile ordinare de atac — cât privește
titularii, termenul de introducere, cazurile de contestație în
anulare, motivele aduse în sprijinul acestora, dovezile în
susținerea lor —, având în vedere caracterul aparte indus de
legiuitor pentru această instituție juridică, datorat aspectului că,
prin aceasta, se tinde la înlăturarea autorității de lucru judecat
pentru o hotărâre penală definitivă și care își produce efectele.
Totodată, în Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 21 septembrie
2016, paragraful 18, Curtea a reținut că, indiferent de motivul
invocat, contestația în anulare poate fi exercitată numai
împotriva hotărârilor definitive prin care s-a soluționat fondul
cauzei. Curtea a constatat, totodată, că intenția legiuitorului a
fost aceea de a nu permite reformarea, pe calea contestației în
anulare, a unor hotărâri care sunt în puterea lucrului judecat decât
în situațiile excepționale în care se remarcă erori de procedură
care nu au putut fi înlăturate pe calea apelului și doar în condițiile
reglementate expres în art. 426—432 din Codul de procedură
penală, stabilind, totodată, că legiuitorul poate exclude folosirea
unor căi de atac sau poate limita utilizarea anumitor instrumente
procesuale aflate la îndemâna părților, fără ca prin aceasta să se
încalce litera sau spiritul Legii fundamentale.
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23. De asemenea, în considerentele Deciziei nr. 227 din
16 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 577 din 15 iulie 2019, paragrafele 25 și 26, cu
referire la dispozițiile art. 426 lit. d) din Codul de procedură
penală, Curtea a reținut că, în formularea inițială a textului de
lege criticat, incompatibilitatea judecătorului viza judecata în
primă instanță, dacă hotărârea a rămas definitivă prin neapelare,
sau judecata în apel. Însă, în condițiile în care nerespectarea
exigenței de imparțialitate era invocată ca motiv de apel, iar
instanța de apel nu admitea apelul sub acest aspect, partea nu
mai putea reitera această neregularitate pe calea contestației în
anulare. Ulterior, art. 426 din Codul de procedură penală a fost
modificat prin art. II pct. 109 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31
alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din
23 mai 2016, adăugându-se la lit. c)—h) ale art. 426 o condiție
specifică, referitoare la faza apelului, ceea ce exclude din
domeniul de aplicare a contestației în anulare hotărârile rămase
definitive prin neapelare, cu excepția cazurilor de la lit. b) și i)
ale art. 426 din Codul de procedură penală.
24. Curtea a observat, totodată, că, potrivit formei în vigoare
a textului de lege criticat, contestația în anulare, pentru motivul
prevăzut de art. 426 lit. d), poate fi exercitată numai împotriva
hotărârilor penale care au rămas definitive la instanța de apel.
Așadar, este inadmisibilă contestația în anulare formulată cu
privire la o hotărâre penală împotriva căreia se poate formula
apel ori care poate fi supusă căii de atac ordinare a contestației.
Curtea a constatat însă că excluderea din domeniul de aplicare
a contestației în anulare a acestor din urmă hotărâri
judecătorești își găsește justificarea în dispozițiile art. 432
alin. (1) și (4) din Codul de procedură penală, potrivit cărora
„(1) La termenul fixat pentru judecarea contestației în anulare,
instanța, ascultând părțile și concluziile procurorului, dacă
găsește contestația întemeiată, desființează prin decizie
hotărârea a cărei anulare se cere și procedează fie de îndată, fie
acordând un termen, după caz, la rejudecarea apelului sau la
rejudecarea cauzei după desființare. [...] Sentința dată în
contestația în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în
apel este definitivă”. De asemenea, Curtea a constatat că
modificarea — prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 18/2016 — a art. 426 lit. a) și c)—h) din Codul de procedură
penală, prin adăugarea condiției specifice referitoare la faza
apelului, a pus capăt controversei din doctrină și jurisprudența
cu privire la admisibilitatea contestației în anulare și în privința
unor hotărâri pentru care legea nu reglementa nicio cale de atac
sau reglementa calea de atac ordinară a contestației. Așa fiind,
Curtea a constatat că în aceste condiții este înfăptuită justiția,
sens în care nu se poate admite ideea înfrângerii principiului
constituțional consacrat de art. 124 alin. (2).
25. De altfel, astfel cum a reținut Curtea în jurisprudența sa
anterior citată, preocuparea legiuitorului de a limita cazurile de
contestație în anulare și de a reglementa condiții stricte pentru
exercitarea acesteia își găsește justificarea în caracterul
extraordinar al căii de atac, în faptul că vizează hotărâri
judecătorești definitive ce trebuie să se bucure de autoritate de
lucru judecat. În aceste condiții, Curtea a reținut că art. 21
alin. (3) din Constituție garantează părților dreptul la acces liber
la justiție, precum și dreptul la un proces echitabil și la
soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, constituind
valorificarea explicită a prevederilor art. 6 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Dreptul
de acces liber la justiție presupune dreptul oricărei persoane de
a se adresa instanțelor de judecată pentru apărarea drepturilor
și a intereselor sale legitime. Potrivit prevederilor art. 129 din
Constituție, „împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate
și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii”.
Această normă constituțională cuprinde două teze: prima teză
consacră dreptul subiectiv al oricărei părți a unui proces,

indiferent de obiectul procesului, precum și dreptul Ministerului
Public de a exercita căile de atac împotriva hotărârilor
judecătorești considerate ca fiind nelegale sau neîntemeiate;
cea de-a doua teză prevede că exercitarea căilor de atac se
poate realiza în condițiile legii. Prima teză exprimă, în alți
termeni, dreptul fundamental înscris în art. 21 din Constituție
privind liberul acces la justiție, conținând, așadar, o
reglementare substanțială. Cea de-a doua teză se referă la
reguli de procedură, care nu pot însă aduce atingere substanței
dreptului conferit prin cea dintâi teză decât în condițiile restrictive
stabilite în art. 53 din Constituție. Așa fiind, în privința condițiilor
de exercitare a căilor de atac, legiuitorul poate să reglementeze
categoria persoanelor care pot exercita căile de atac, termenele
de declarare a acestora, forma în care trebuie făcută declarația,
conținutul său, instanța la care se depune, competența și modul
de judecare, soluțiile ce pot fi adoptate și altele de același gen,
astfel cum prevede art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit
căruia „Competența instanțelor judecătorești și procedura de
judecată sunt prevăzute numai prin lege”.
26. Dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (3), coroborate
cu cele ale art. 129, nu presupun însă accesul la toate căile de
atac și la toate categoriile de instanțe, indiferent de obiectul
cauzei ce se cere a fi soluționată. Dreptul la un proces echitabil,
invocat în susținerea excepției, reprezintă un standard
constituțional a cărui îndeplinire este apreciată în funcție de
ansamblul procesului și ținând cont de specificul normelor
procedurale aplicabile. Totodată, dreptul la un proces echitabil
presupune asigurarea unor principii fundamentale, precum
contradictorialitatea și egalitatea armelor, care presupun ca
fiecare dintre părți să dispună de posibilități suficiente,
echivalente și adecvate de a-și susține apărările, fără ca vreuna
dintre ele să fie defavorizată în raport cu cealaltă. La rândul său,
art. 6 din Convenție, referitor la dreptul la un proces echitabil,
obligă statele membre la asigurarea prin legislația națională a
unor garanții procesuale, precum egalitatea armelor,
contradictorialitatea, motivarea hotărârilor pronunțate,
publicitatea procesului, soluționarea acestuia într-un termen
rezonabil, prezumția de nevinovăție și asigurarea dreptului la
apărare. În completare, art. 13 din Convenție prevede dreptul la
un recurs efectiv, drept cu caracter subsidiar, ce presupune
epuizarea tuturor căilor interne de atac, conform art. 35
paragraful 1 din Convenție.
27. În aceste condiții, având în vedere caracterul contestației
în anulare — de cale de atac extraordinară ce poate fi exercitată
în condiții procedurale stricte și ținând cont că legiuitorul, în
virtutea rolului său constituțional consacrat de art. 126 alin. (2)
și art. 129 din Legea fundamentală, poate stabili, prin lege,
procedura de judecată și modalitatea de exercitare a căilor de
atac, cu condiția respectării normelor și a principiilor privind
drepturile și libertățile fundamentale și a celorlalte principii
consacrate prin Legea fundamentală, instanța de control
constituțional fiind competentă a cenzura norma legală numai
în măsura în care se aduce atingere acestora din urmă, Curtea
a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 426 partea introductivă din Codul de procedură
penală.
28. Întrucât nu au apărut elemente noi, care să impună
reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și
considerentele deciziilor mai sus menționate își păstrează
valabilitatea și în cauza de față.
29. Cât privește critica autorului excepției din Dosarul Curții
nr. 2.926D/2019 referitoare la configurația sălii de judecată și la
locul ocupat în sala de judecată de procurorul de ședință, Curtea
constată că formularea unor astfel de motive nu echivalează cu
o veritabilă critică de neconstituționalitate, iar susținerile
acestuia nu pot fi examinate în cadrul controlului de
constituționalitate, deoarece Curtea Constituțională, în calitate
de garant al supremației Constituției, are rolul de a asigura
conformitatea legilor cu Constituția, iar nu și competența de
a asigura buna organizare și administrare a justiției.
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30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ion Criveanu în Dosarul nr. 3.336/223/2018 al
Judecătoriei Bălcești, de Nistor Isai Faur în Dosarul nr. 21.729/325/2019 al Judecătoriei Timișoara — Secția penală, respectiv de
Alexandru Gavrilescu în Dosarul nr. 1.282/208/2019 al Judecătoriei Caransebeș și constată că dispozițiile art. 426 lit. a) și c)—h)
din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Bălcești, Judecătoriei Timișoara — Secția penală și Judecătoriei Caransebeș și se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 28 octombrie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică
și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru completarea Ordonanței
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel
internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri, este necesară plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze
naturale astfel încât sumele suportate de către consumatorul noncasnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.
Ținând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării de alertă cu probleme determinate de existența
unor restricții, întreruperea activității, scăderea cifrei de afaceri, care au condus la un blocaj al activității economice la nivel național,
grevând asupra posibilității suportării costurilor suplimentare determinate de creșterea prețului pe piețele de energie electrică,
având în vedere lipsa unor măsuri imediate de atenuare a impactului produs de costurile în lanț, cu efect multiplicator,
derivate în evoluția prețurilor la energie electrică și gaze naturale,
deoarece neimplementarea în regim de urgență a măsurilor propuse cu impact pozitiv asupra sustenabilității economiei
naționale conduce la disfuncționalități majore în lanțurile de producție și distribuție pe toate segmentele de piață, de la industria
prelucrătoare până la piața de consum,
având în vedere importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității
consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin
norme de nivel primar,
în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu
privire la practicile comerciale ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,
luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății, securității și
intereselor economice ale consumatorilor, precum și crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul
energetic să fie descurajați în a apela la practici incorecte,
ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de
protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul
de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—
2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului

nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și
în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021,
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aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„a) pentru clienții casnici — acordarea unei compensații
unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei
electrice, și în valoare de cel mult 40% din valoarea
componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare
al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condițiile
prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;”.
2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) de către Ministerul Energiei pentru clienții prevăzuți la
art. 61 alin. (1).”
3. La articolul 2 alineatul (5), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea
schemei de sprijin prevăzute la art. 61 alin. (1).”
4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Limita maximă a consumului pentru perioada
de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru clienții
prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), este:
a) 1.900 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare,
conform anexei;
b) echivalentul în kWh a 1.200 m3 de gaze naturale la un
factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în tranșe lunare,
conform anexei.”
5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei
de sprijin, operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale
au obligația ca, în perioada aprilie—iunie 2022, suplimentar față de
citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze
citirea indexului contorului la clienții casnici și să transmită furnizorilor
de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora,
în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienților casnici care
se încadrează în limitele de consum prevăzute la art. 3 alin. (1).”
6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 6. — (1) Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie
2022 — 31 martie 2022, prețurile la energie electrică și gaze
naturale se plafonează, pentru clienții finali prevăzuți la art. 1
alin. (1) lit. a), după cum urmează:
a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la
cel mult 0,8 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț a
energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh;
b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la
cel mult 0,31 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț
a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,200 lei/kWh.”
7. După articolul 6 se introduce un nou articol,
articolul 61, cu următorul cuprins:
„Art. 61. — (1) Pentru consumul realizat în perioada
1 februarie—31 martie 2022, prețurile pentru energie electrică și
gaze naturale se plafonează pentru clienții noncasnici, excepție
făcând clienții noncasnici care au beneficiat de prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la
licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea
întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc
important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor
de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 262/2021, beneficiarii prevăzuți la

art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme
de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze
naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru
completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
«Delta Dunării», cu completările ulterioare, precum și
producătorii de energie electrică, după cum urmează:
a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la
cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț al
energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la
cel mult 0,37 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț
al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.
(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final
facturat pentru clientul final, având incluse:
a) pentru energie electrică — componenta de preț al energiei
electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție,
serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare
de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA;
b) pentru gaze naturale — componenta de preț al gazelor
naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza,
tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.
(3) Componenta de preț al energiei electrice prevăzută la
alin. (1) lit. a) și componenta de preț al gazelor naturale
prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA.”
8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Diferența între prețul mediu ponderat pentru
contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada
1 noiembrie 2021—31 ianuarie 2022 și plafonul maxim de
250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea
acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a),
d), e) și f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Energiei.
(2) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele
de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021—
31 ianuarie 2022 și plafonul maxim de 525 lei/MWh,
reprezentând prețul energiei electrice active, în vederea
acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a),
d), e) și f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Energiei.
(3) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele
de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 februarie 2022—
31 martie 2022 și plafonul maxim de 200 lei/MWh, reprezentând
prețul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând
prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului
clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), va fi compensată de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.
(4) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele
de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 februarie 2022 —
31 martie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând
prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând
prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului
clienților prevăzuți la art. 61 alin. (1), va fi compensată de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în perioada
1 noiembrie 2021—31 ianuarie 2022 va fi compensată diferența
dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și
plafonul de 525 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 250 lei/MWh
al gazelor naturale, aferent consumului clienților intrați în
portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim
de ultimă instanță în perioada 1 noiembrie 2021—31 ianuarie
2022, pe durata regimului de ultimă instanță.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru clienții
casnici, în perioada 1 februarie 2022—31 martie 2022 va fi
compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei
electrice/gazelor naturale și plafonul de 336 lei/MWh al energiei
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electrice, respectiv 200 lei/MWh al gazelor naturale, aferent
consumului clienților casnici intrați în portofoliul furnizorilor de
energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în
perioada 1 februarie 2022 — 31 martie 2022, pe durata
regimului de ultimă instanță.
(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru clienții
noncasnici în perioada 1 februarie 2022 — 31 martie 2022 va fi
compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei
electrice/gazelor naturale și plafonul maxim de 250 lei/MWh,
reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh
reprezentând prețul energiei electrice, aferent consumului
clienților noncasnici intrați în portofoliul furnizorilor de energie
electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada
1 februarie 2022 — 31 martie 2022, pe durata regimului de
ultimă instanță.
(8) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar
către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale
în vederea acoperirii diferențelor de preț compensate potrivit
alin. (1) — (4) sunt:
(i) documentele justificative care atestă cantitățile și
prețurile contractelor de achiziții în derulare cu livrare
în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de
urgență;
(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în
vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la
art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), pentru perioada
1 noiembrie 2021—31 ianuarie 2022;
(iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în
vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la
art. 1 alin. (1) lit. a) și la art. 61 alin. (1), pentru perioada
1 februarie 2022—31 martie 2022.
(9) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de
către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea
acoperirii diferenței de preț compensate potrivit alin. (5)—(7) sunt:
(i) documentele justificative care atestă cantitățile și
prețurile aferente achizițiilor suplimentare de energie
electrică/gaze naturale cu livrare în perioada de
aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, realizate
în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la
alin. (5)—(7);
(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în
vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la
alin. (5) pe perioada 1 noiembrie 2021—31 ianuarie
2022;
(iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în
vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la
alin. (6)—(7) pe perioada 1 februarie 2022—31 martie
2022.
(10) Valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)—(7)
pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de
30 de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor
justificative.

(11) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute
la alin. (1)—(7) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează
plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea
compensării în termen de 15 zile de la data primirii
documentelor.
(12) Diferențele de preț prevăzute la alin. (1)—(7) nu sunt
subvenții legate direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, și nu se includ în baza de impozitare a
TVA.
(13) Sumele aferente compensațiilor acordate potrivit
alin. (1)—(7) se asigură de la o poziție distinctă de la cheltuieli
bugetare prin bugetul Ministerului Energiei.”
9. După articolul 8 se introduc trei noi articole,
articolele 9—11, cu următorul cuprins:
„Art. 9. — Nerespectarea, de către furnizorii de energie
electrică și gaze naturale, a dispozițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2),
(4) și (7)—(12), art. 4 alin. (1)—(3) și (5), art. 6, precum și la
art. 61 din prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție
și se sancționează cu amendă cuprinsă între 20.000 lei și
200.000 lei.
Art. 10. — (1) Beneficiarii, clienți finali în calitate de
consumatori afectați, ca urmare a unei cereri depuse de aceștia
la furnizori sau ca urmare a constatărilor efectuate de autoritățile
competente sau de furnizori, au dreptul la măsuri de remediere,
după cum urmează:
a) recalcularea facturilor întocmite cu nerespectarea
dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și reemiterea
acestora fără plata de accesorii determinate potrivit contractului
de furnizare;
b) restituirea diferențelor de sume stabilite în mod eronat și
achitate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, respectiv
operatorilor de distribuție care revând energie electrică clienților
finali, într-un termen rezonabil ce nu poate depăși 5 zile
calendaristice de la data constatării.
(2) Recalcularea facturilor în condițiile alin. (1) lit. a) se
realizează în termen de 15 zile de la momentul cererii depuse de
consumator sau de la data constatărilor efectuate de autoritățile
competente sau de furnizori, termenul de plată al facturii
prelungindu-se cu această durată.
(3) Sunt interzise perceperea de penalități și/sau sistarea
furnizării pentru neplata facturilor întocmite eronat.
Art. 11. — (1) Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt
aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 8 alin. (2)
lit. a) și ale art. 28 alin. (1) din ordonanța anterior menționată.
(2) Aplicarea sancțiunilor și măsurilor prevăzute la art. 9 și 10
se realizează de către personalul împuternicit al Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorilor.”

10. Tabelele din anexă se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Tabel 1. Energie electrică
Noiembrie 2021
(30 de zile)

Decembrie 2021
(31 de zile)

Ianuarie 2022
(31 de zile)

Februarie 2022
(28 de zile)

Martie 2022
(31 de zile)

Consum zilnic de referință (kWh)

9,93 kWh

9,93 kWh

9,93 kWh

16,72 kWh

16,72 kWh

Consum zilnic de referință cu abatere maximă
de 10% (kWh)

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

18,39 kWh

18,39 kWh

Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)

297,9 kWh
(327,69 kWh)

307,83 kWh
(338,61 kWh)

307,83 kWh
(338,61 kWh)

468,16 kWh
(514,97 kWh)

518,32 kWh
(570,09 kWh)

Luna și anul
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Tabel 2. Gaze naturale
Luna și anul

Consum zilnic de referință (kWh)

Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Ianuarie 2022

Februarie 2022

Martie 2022

54,97 kWh

77,6 kWh

89,11 kWh

132,94 kWh

111,37 kWh

Consum mediu lunar (kWh), inclusiv abatere de 10% 1649,05 kWh 2405,61 kWh 2762,51 kWh 3722,40 kWh 3452,49 kWh
Consum mediu lunar (mc), inclusiv abatere de 10%

155,57 mc

Art. II. — (1) Prevederile art. I intră în vigoare la data de
1 februarie 2022, cu excepția art. 9 și 11 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, cu
modificările și completările ulterioare, care intră în vigoare la 10 zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prevederilor art. I se abrogă
art. 1 alin. (1) lit. b)—f), alin (2) lit. b) și alin. (4)—(6) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de
energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—
2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și
în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) La data intrării în vigoare a prevederilor art. I, art. 19 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea
unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii
profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării
activităților economice, determinate de situația epidemiologică
generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din
20 ianuarie 2022, se abrogă.
(4) Începând cu data de 1 februarie 2022, clienții casnici,
beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul
vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021
privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare,
în situația în care compensarea prevăzută de prezenta
ordonanță de urgență este mai mare decât valoarea ajutorului
acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și
25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, beneficiază
de compensația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și
completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și
completată prin prezenta ordonanță de urgență, calculată ca
diferență dintre compensarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu
modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost

226,94 mc

260,61 mc

351,17 mc

325,71 mc”

modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, și
nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate
de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului
vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de
consum prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările
ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin
prezenta ordonanță de urgență.
Art. III. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul
de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—
2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și
în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse
prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia
prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. IV. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f)
din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea
profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la
regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare,
pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital
integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea
impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90%
sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor
autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu
capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii.
(2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin
hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de
vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub
formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau
majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul
contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai
puțin de 50% din acesta.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

București, 26 ianuarie 2022.
Nr. 3.

Contrasemnează:
p. Ministrul energiei,
Dan-Dragoș Drăgan,
secretar de stat
Ministrul economiei,
Florin Marian Spătaru
Ministrul antreprenoriatului și turismului,
Constantin-Daniel Cadariu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
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DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar,
de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcției publice
vacante din categoria înalților funcționari publici
de secretar general al Ministerului Energiei
Având în vedere aspectele constatate în cadrul ședinței Guvernului României
din data de 26 ianuarie 2022,
în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f),
art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează
exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcției
publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al
Ministerului Energiei.
(2) Domnul Nicolae-Radu Chiurtu predă lucrările și bunurile care i-au fost
încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la
data prevăzută la alin. (1).
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 26 ianuarie 2022.
Nr. 91.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind numirea domnului Tudor Buzatu în funcția de secretar
de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
În temeiul art. 19, art. 20 alin. (2), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Tudor Buzatu se numește în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului
General al Guvernului.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 26 ianuarie 2022.
Nr. 92.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către
doamna Loredana Hristodorescu a funcției publice vacante
din categoria înalților funcționari publici de secretar general
al Autorității pentru Digitalizarea României
Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea pentru Digitalizarea
României prin Adresa nr. 209 din 20 ianuarie 2022, înregistrată la Cabinetul primministrului cu nr. 5/549 din 20 ianuarie 2022 și la Secretariatul General al
Guvernului cu nr. 20/2.170/MN din 25 ianuarie 2022, precum și Adresa Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3.298/2022,
în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f),
art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Loredana Hristodorescu, șef birou, Biroul juridic și contencios
administrativ — Serviciul juridic și resurse umane, exercită, cu caracter temporar,
funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general
al Autorității pentru Digitalizarea României pentru o perioadă de 6 luni.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 26 ianuarie 2022.
Nr. 93.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare,
de către domnul Victor Banța a funcției publice vacante
din categoria înalților funcționari publici de secretar general
adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației
Având în vedere propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației formulată prin Adresa nr. 7.427 din 20 ianuarie 2022, înregistrată la
Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/552 din 20 ianuarie 2022, precum și Adresa
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3.817/2022,
în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) și f),
art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data de 1 februarie 2022, domnul Victor Banța,
consilier superior gradația 5 în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale —
Compartimentul județean de dezvoltare rurală Gorj, Direcția generală dezvoltare
rurală — Autoritatea de management pentru PNDR, exercită, cu caracter temporar,
prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de
secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației pentru o perioadă de 6 luni.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 26 ianuarie 2022.
Nr. 94.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna
Gabriela-Andreea Nica a funcției publice vacante din categoria
înalților funcționari publici de secretar general adjunct al
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
Având în vedere propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
nr. 758/MCB din 11 ianuarie 2022, înregistrată la Secretariatul General al
Guvernului cu nr. 20/975/MN din 12 ianuarie 2022, precum și Adresa Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2.234/2022,
în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f),
art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Gabriela-Andreea Nica, consilier, clasa I, grad profesional superior, la
Serviciul elaborare, monitorizare și evaluare strategii naționale din cadrul Direcției
politici beneficii sociale, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din
categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului
Muncii și Solidarității Sociale pentru o perioadă de 6 luni.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 26 ianuarie 2022.
Nr. 95.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SPORTULUI

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 994/2021
pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei
privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Sportului în anul 2022
Având în vedere:
— Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului;
— Referatul de aprobare înregistrat la Direcția politici pentru sport cu nr. 340 din 25.01.2022,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului,
ministrul sportului emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 994/2021
Art. II. — (1) Direcțiile, serviciile, compartimentele de
pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a specialitate din cadrul Ministerului Sportului și federațiile
metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către sportive naționale vor duce la îndeplinire prevederile
Ministerul Sportului în anul 2022, publicat în Monitorul Oficial al prezentului ordin.
României, Partea I, nr. 6 și 6 bis din 4 ianuarie 2022, se modifică și
(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. al României, Partea I.
p. Ministrul sportului,
Nicoleta Hancia,
secretar general
București, 25 ianuarie 2022.
Nr. 44.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului
nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
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A C T E A L E C A S E I N A Ț I O N A L E D E A S I G U R Ă R I D E S Ă N Ă TAT E
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul
de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim
de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate
din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale nr. DRC 48 din 20.01.2022 și al Direcției
generale medic șef din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM 201 din 20.01.2022,
în temeiul dispozițiilor:
— art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,
cu modificările și completările ulterioare;
— art. 96 alin. (1) lit. a), b) și g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii
și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,
tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022, cu modificările
și completările ulterioare;
— Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de
servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor
medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022, cu
modificările și completările ulterioare;
— Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile
de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare,
precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București—Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006
privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare
de zi, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea
regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și
medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim
de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de
evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al
datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
7 iulie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„7. C07 Fișe de spitalizare de zi pentru același serviciu/tip de
caz, în același spital, care se suprapun în timp
Motiv: Într-un spital nu se pot întocmi concomitent pentru un
pacient fișe de spitalizare de zi pentru același serviciu/tip de caz.
Concomitența pentru spitalizarea de zi conform listelor B.1, B.2,
B.3.2, B.4.1 și B.4.2 din anexa nr. 22 și listei de servicii de
spitalizare de zi acordate în centrele de evaluare prevăzute la
art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru
aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate pentru anii 2021—2022, cu modificările și
completările ulterioare, se aplică la nivel de interval între data

deschiderii fișei și data închiderii fișei. Concomitența pentru
spitalizarea de zi conform listei B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și
completările ulterioare, se aplică la nivel de vizită.”
2. La punctul 8 regula C10, secțiunea „Excepții” se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Excepții: Fișele de tip serviciu întocmite pentru serviciile
medicale prevăzute în listele B.3, B.4.1 și B.4.2 din anexa nr. 22
la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cele întocmite pentru serviciile
de spitalizare de zi acordate în centrele de evaluare și prevăzute
în lista de la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.”
3. Punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„9. C11 Servicii pentru care nu s-au înregistrat corespunzător
informațiile cu privire la tipul acestora
Excepții: Fișele de tip caz rezolvat întocmite pentru serviciile
medicale prevăzute în listele B.1 și B.2 din anexa nr. 22 la
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, pentru fișele de
spitalizare de zi de tip serviciu (S), tipul acestuia trebuie să fie
inclus în listele B.3.1, B.3.2, B.4.1 și B.4.2 din anexa nr. 22 și în
lista serviciilor de spitalizare de zi acordate în centrele de
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evaluare prevăzută la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și
completările ulterioare, iar poziții distincte din aceste liste nu pot
exista concomitent pe aceeași fișă/vizită.
Algoritm: Nu se confirmă foile de spitalizare de zi care conțin
două sau mai multe servicii diferite din listele B.3.2, B.4.1 și B.4.2
și din lista serviciilor acordate în centrele de evaluare pe aceeași
vizită sau pe vizite diferite. Nu se confirmă vizitele cu serviciu
B.3.2, B.4.1 și B.4.2 și serviciu din lista celor acordate în centrele
de evaluare raportate pe o foaie de spitalizare de zi cu restul
serviciilor de tip B.3.1. Nu se confirmă vizitele care au și servicii
B.3.1 și servicii B.3.2, B.4.1 și B.4.2, precum și servicii din lista
celor acordate în centrele de evaluare.”
4. După punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19,
cu următorul cuprins:
„19. C25 Servicii medicale standardizate care nu îndeplinesc
toate condițiile obligatorii din lista serviciilor de spitalizare de zi
acordate în centrele de evaluare, listă prevăzută la art. 5 din
anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui
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cu modificările și completările ulterioare.
Algoritm: Pentru fiecare poziție din lista serviciilor de
spitalizare de zi acordate în centrele de evaluare, listă prevăzută
la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, se
verifică dacă sunt raportate pe aceeași vizită sau pe vizite
diferite toate condițiile din coloana «Servicii obligatorii» din
nomenclatorul specific.”
Art. II. — (1) Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele,
precum și Școala Națională de Sănătate Publică, Management
și Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pentru
raportarea în luna februarie 2022 a activității aferente lunii
ianuarie 2022.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan
București, 20 ianuarie 2022.
Nr. 40.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN
privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021
pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către
furnizorii de servicii medicale și medicamente — formulare unice pe țară, fără regim special
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției reglementări și norme de contractare a Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. RN 135 din 20.01.2022,
în temeiul prevederilor:
— titlului VIII — Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de
servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor
medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022, cu
modificările și completările ulterioare;
— Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile
de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare,
precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București—Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,
cu modificările și completările ulterioare,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor
justificative privind raportarea activității realizate de către
furnizorii de servicii medicale și medicamente — formulare
unice pe țară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 731 și 731 bis din 26 iulie 2021, cu
modificările și completările ulterioare, se completează după
cum urmează:
1. La anexa 3-h, după tabelul 1.1 D se introduce un nou
tabel, tabelul 1.1 E, cu următorul cuprins:

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/26.I.2022
„ANEXA 3-h

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..............
1.1 E. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEȘTI FURNIZATE ÎN CENTRELE DE EVALUARE FINANȚATE PE BAZĂ DE TARIF
PE SERVICIU MEDICAL AL SPITALULUI ....................................... PENTRU PERIOADA 1—15 LUNA .............. ANUL ...................
Denumire serviciu medical*)
C1

Nr. servicii în centrele
de evaluare raportate la CAS
C2

Nr. servicii în centrele de evaluare
raportate și validate**)
C3

Nr. servicii în centrele de evaluare
raportate și nevalidate
C4

TOTAL SPITAL
*) Lista serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare, prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.
**) Validarea cazurilor/serviciilor se face de către CAS, conform reglementărilor legale în vigoare.
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Director general,
............................................
N O T Ă:

Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, în format
electronic, din PIAS/SIUI.”
2. La anexa 3-h, după tabelul 1.2 D se introduce un nou tabel, tabelul 1.2 E, cu următorul cuprins:
„ANEXA 3-h
1.2 E. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEȘTI FURNIZATE ÎN CENTRELE DE EVALUARE FINANȚATE PE BAZĂ DE TARIF
PE SERVICIU MEDICAL AL SPITALULUI ......................... PENTRU LUNA .......... ANUL ..........
Denumire serviciu medical*)

Nr. servicii în centrele
de evaluare raportate la CAS

Nr. servicii în centrele de evaluare
raportate și validate**)

Nr. servicii în centrele de evaluare
raportate și nevalidate

C1

C2

C3

C4

TOTAL SPITAL
*) Lista serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare, prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.
**) Validarea serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având
în vedere și confirmarea serviciilor medicale — caz din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Școala Națională de Sănătate
Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, conform prevederilor stabilite prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Director general,
............................................
N O T Ă:

Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, în format
electronic, din PIAS/SIUI.”
3. La anexa 3-h, după tabelul 1.3 D se introduce un nou tabel, tabelul 1.3 E, cu următorul cuprins:
„ANEXA 3-h

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..............
1.3 E. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEȘTI FURNIZATE ÎN CENTRELE DE EVALUARE FINANȚATE PE BAZĂ DE TARIF
PE SERVICIU MEDICAL AL SPITALULUI ....................................... PENTRU TRIMESTRUL/TRIMESTRELE .............. ANUL ...................
Denumire serviciu medical*)
C1

Nr. servicii în centrele
de evaluare raportate la CAS
C2

Nr. servicii în centrele de evaluare
raportate și validate**)
C3

Nr. servicii în centrele de evaluare
raportate și nevalidate
C4

TOTAL SPITAL
*) Lista serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare, prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.
**) Validarea serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, având
în vedere și confirmarea serviciilor medicale — caz din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Școala Națională de Sănătate
Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, conform prevederilor stabilite prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Director general,
............................................
N O T Ă:

Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, în format
electronic, din PIAS/SIUI.”
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4. În anexa 3-i la punctul 1.1, după tabelul D se introduce un nou tabel, tabelul E, cu următorul cuprins:
„E. SERVICIILE SPITALICEȘTI FURNIZATE ÎN CENTRELE DE EVALUARE FINANȚATE PE BAZĂ DE TARIF PE SERVICIU MEDICAL
Denumire serviciu medical*)

Nr. servicii în centrele
de evaluare realizate**)

Tarif pe serviciu medical

Suma realizată***)

C1

C2

C3

C4 = C2 x C3

x

TOTAL SPITAL

*) Lista serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare, prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.
**) Se completează cu numărul de servicii medicale — caz în centrele de evaluare validate de casa de asigurări de sănătate, prevăzute în coloana C3
raportul 1.1 E din anexa 3-h la ordin.
***) Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
Reprezentantul legal al furnizorului
.......................................
N O T Ă:

Raportul se întocmește lunar și se transmite la casa de asigurări de sănătate cu semnătura electronică extinsă/calificată
a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale
spitalicești.”
5. În anexa 3-i la punctul 1.2, după tabelul D se introduce un nou tabel, tabelul E, cu următorul cuprins:
„E. SERVICIILE SPITALICEȘTI FURNIZATE ÎN CENTRELE DE EVALUARE FINANȚATE PE BAZĂ DE TARIF PE SERVICIU MEDICAL
Denumire serviciu medical*)
C1

Nr. servicii în centrele
de evaluare raportate și validate
în limita sumei contractate**)
C2

Tarif pe serviciu medical

Suma realizată***)

C3

C4 = C2 x C3

x

TOTAL SPITAL

*) Lista serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare, prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.
**) Se completează cu numărul de servicii medicale — caz în centrele de evaluare validate de casa de asigurări de sănătate, prevăzute în coloana C3
raportul 1.2 E din anexa 3-h la ordin.
***) Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 lit. h) pct. 1 din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Suma rămasă de plată pentru luna curentă reprezintă: suma realizată (col. C5 tabelul A + col. C5 tabelul B + col. C4
tabelul C + col. C4 tabelul E din raportul 1.2 din anexa 3-i), cu respectarea prevederilor art. 9 lit. h) pct. 1 din anexa nr. 23 la Ordinul
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările
ulterioare, din care se scade suma (col. C5 tabelul A + col. C5 tabelul B + col. C4 tabelul C + col. C4 tabelul E din raportul 1.1 din
anexa 3-i) corespunzător lunii pentru care se face decontarea.
Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
Reprezentantul legal al furnizorului
.......................................
N O T Ă:

Raportul se întocmește lunar și se transmite la casa de asigurări de sănătate cu semnătura electronică extinsă/calificată
a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale
spitalicești.”
6. În anexa 3-i la punctul 1.3, după tabelul D se introduce un nou tabel, tabelul E, cu următorul cuprins:
„E. SERVICIILE SPITALICEȘTI FURNIZATE ÎN CENTRELE DE EVALUARE FINANȚATE PE BAZĂ DE TARIF PE SERVICIU MEDICAL
Denumire serviciu medical*)

Nr. servicii în centrele
de evaluare raportate și validate
în limita sumei contractate**)

Tarif pe serviciu medical

Suma realizată***)

C1

C2

C3

C4 = C2 x C3

TOTAL SPITAL

x

*) Lista serviciilor medicale — caz în centrele de evaluare, prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.
**) Se completează cu numărul de servicii medicale — caz în centrele de evaluare validate de casa de asigurări de sănătate, prevăzute în coloana C3
raportul 1.3 E din anexa 3-h la ordin.
***) Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 lit. h) pct. 2 din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.
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Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate și
raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs, urmând ca
regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor.
Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
Reprezentantul legal al furnizorului
.......................................
N O T Ă:

Raportul se întocmește trimestrial și se transmite la casa de asigurări de sănătate cu semnătura electronică
extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de
servicii medicale spitalicești.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan
București, 20 ianuarie 2022.
Nr. 45.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79/26.I.2022 conține 16 pagini.

Prețul: 4 lei

&JUYEJT|332794]
ISSN 1453—4495

