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Rezumat:  

Soluţionarea diferendelor prin arbitraj în domeniul sănătăţii în România este încă o alternativă 

rar întâlnită la soluţionarea litigiilor de către instanţele judecătoreşti. Articolul discută care sunt 

cauzele acestei situaţii, precum şi unele experienţe româneşti întâlnite până în acest moment, atât 

din perspectiva arbitrajului comercial instituţionalizat cât şi a arbitrajului specializat. 
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 I. Introducere 

 Articolul îşi propune să cerceteze empiric  şi să evidenţieze metodologic rolul arbitrajului 

în litigiile care se circumscriu domeniului sănătăţii, în special în dreptul sănătăţii. Fără a fi o 

ramură distinctă, pe deplin conturată, între activităţile arbitrale (cum ar fi arbitrajul în materia 

domeniilor de internet), aceasta este o oportunitate pentru a observa care sunt avantajele şi 

dezavantajele recurgerii la arbitraj în domeniul medical. În prima parte a articolului vom delimita 

chiar înţelesul expresiei „domeniul sănătăţii” iar apoi vom analiza practica arbitrală din 

România. Tema este de actualitate, având în vedere contextul general în care se manifestă 

arbitrajul în România şi în Europa, dar şi pentru a atrage atenţia celor interesaţi de posibilităţile 

care nu au fost fructificate pe deplin în direcţia alegerii arbitrajului. Trebuie arătat că literatura de 

specialitate din ţara noastră este încă la început şi desigur – având în vedere contextul descris 

anterior - pot exista sugestii pentru dezvoltarea subiectului. În Uniunea Europeană nu există o 

reglementare a arbitrajului în materia sănătăţii (chiar şi arbitrajul în sine este periferic), dar există 

o preocupare vădită pentru pentru domeniul medical.
2
 

 II. Avantajele arbitrajului în domeniul sănătăţii 

Indiferent de domeniul căruia i se adresează, arbitrajul are aceleaşi avantaje şi 

dezavantaje generale întâlnite şi în alte materii. Cu toate acestea dezbaterea acestui subiect în 

contextul dreptului sănătăţii
3
 prezintă unele particularităţi (referitoare la arbitrabilitatea litigiilor, 

în principal). Am preferat ca titlul acestui material să se refere la domeniul sănătăţii, întrucât 

vom exemplifica şi raporturi juridice între societăţi care au ca obiect vânzarea de echipamente 

medicale sau prestări servicii, de medicina muncii în special, elemnte care nu s-ar încadra în 

dreptul sănătăţii, dar care trebuie avute în vedere pentru a realiza o sinteză coerentă. Domeniul 

(dreptului) sănătăţii este absent din culegerile de practică arbitrală române recente
4
 iar cauzele 

recente publicate în culegeri privind malpraxisul nu fac referire la arbitraj.
5
 

 III. Arbitrajul şi domeniul sănătăţii, circumscrierea limitelor. 

Trebuie observate limitele domeniului dreptului sănătăţii:
6
 

- drepturile generale ale pacienţilor (protecţia datelor cu caracter personal, protecţia vieţii 

private); 

- drepturile colective ale pacienţilor (de a participa activ la propriul tratament, de a 

participa la procesul decizional privind asistenţa medicală); 
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diferite evoluţii cronologic şi spaţial cu privire la arbitraj în această materie. A se vedea şi: François Rousseau et 

Karine Foucher, Les réponses du droit aux crises sanitaires, Harmattan, 2016. 
3
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4
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2014. 
5
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Curierul judiciar, nr. 2/2014, p. 114-119 şi bibliografia citată. Disponibil în SSRN: http://ssrn.com/abstract=2579574 
6
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- drepturi specifice ale anumitor pacienţi (copii, persoane în vârstă, deţinuţi, persoane cu 

handicap); 

- contractul pentru îngrijiri medicale;  

- culpa medicală, malpraxis,
7
 clauze contractuale de iresponsabilitate; 

- prelevarea şi transplantul – obiect al unui contract comercial; 

- medicamentul şi dreptul concurenţei.  

IV. Forme ale arbitrajului 

IV.1. Comisia centrală de arbitraj CNAS 

Comisia centrală de arbitraj CNAS este o formă de arbitraj instituţionalizată, specializată, 

utilizată cu succes, după cum se va observa din jurisprudenţa citată în continuare.
8
 

Reglementarea Comisiei centrale de arbitraj CNAS este dată de Hotărârea Guvernului nr. 

650/2014 care în art. 2 alin. (2) prevede că „principala atribuţie a comisiei constă în organizarea 

şi soluţionarea pe calea arbitrajului a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente 

şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate, în baza convenţiei părţilor”. Celelalte 

dispoziţii reglementează Comisia, numirea şi statutul arbitrilor, precum şi indemnizaţia acestora. 

În practica judecătorească, Tribunalul Dolj
9
 a admis excepţia de necompetenţă într-un 

litigiu dintre un medic de familie şi CAS Dolj: 

„Cum prin contractul încheiat, părţile au stabilit conform art. 22 că, în cazul apariţiei unor litigii izvorâte 

din încheierea, derularea şi încetarea acestuia litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă se soluţionează de către  

Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă CNAS, şi cum prin convenţia lor părţile pot alege instanţa sau 

organul de jurisdicţie pentru soluţionarea litigiilor dintre ele, cu condiţia ca această opţiune să se concretizeze în 

scris, iar instanţa sau organul de jurisdicţie ales să nu fie în mod absolut necompetent, urmează a se constata ca fiind 

întemeiată excepţia de necompetenţă generală invocată de pârâtă, în considerarea dispoziţiilor art. 22 din contractul 

nr. (...), şi ale celor prevăzute de art. 1270 Cod civil, cu consecinţa admiterii acesteia, a declinării competenţei 

                                                           
7
 În Statele Unite ale Americii medicii sunt nu numai interesaţi de aspectele financiare, dar şi de confidenţialitate, 

respectiv faptul că medicii nu sunt inseraţi în lista celor care au comis malpraxis. A se vedea: Alex Stein, 

Agreements to arbitrate medical malpractice claims: positive law, 21.08.2013, disponibil la adresa 

http://blogs.harvard.edu/billofhealth/2013/08/21/agreements-to-arbitrate-medical-malpractice-claims-positive-law/; 

Alex Stein, The Incentives to Arbitrate Medical Malpractice Disputes, 29.08.2013, disponibil la adresa 

http://blogs.harvard.edu/billofhealth/2013/08/29/the-incentives-to-arbitrate-medical-malpractice-disputes/. David 

Shieh, Unintended side effects: arbitration and the deterrence of medical error, New York University Law Review, 

Vol. 89, 2014, p. 1806 şi urm. În articolul Soluţionarea alternativă a litigiilor de malpraxis medical în Republica 

Moldova, autorii (Andrei Mecineanu, Constantin Eţco) menţionează şi descriu arbitrajul dar nu se regăsesc exemple 

din practica arbitrală şi nici nu rezultă dacă şi în ce limite ar putea fi utilizat arbitrajul (Revista „Sănătate publică, 

economie şi management în medicină” (vol. 46/2013, p. 21-27), documentul este disponibil la adresa web 

http://bsclupan.asm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/300/4.pdf?sequence=3). Thomas B. Metzloff, The 

unrealized potential of malpractice arbitration, Wake Forest Law Review, vol. 31, nr. 1, 1996, p. 203 şi urm 

(disponibil la adresa 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=faculty_scholarship) 
8
 A se vedea: Cristina Florescu, Arbitrajul comercial. Convenţia arbitrală şi tribunalul arbitral, Ed. Universul 

Juridic, 2011, p. 70-72. 
9
 Tribunalul Dolj, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa nr. 526/2015, disponibilă în ROLII - 

http://www.rolii.ro/hotarari/56b600b685641f16fcb78d15. 
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soluţionării cauzei, în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 2 pct. 1 Cod proc. civilă, în favoarea organului de 

jurisdicţie ales de părţi, respectiv a Comisiei de Arbitraj care funcţionează pe lângă CNAS.” 

Într-o altă acţiune, deşi este păstrată hotărârea Comisiei de Arbitraj care funcţionează pe 

lângă CNAS, instanţa care a fost sesizată cu acţiunea în anulare (Curtea de Apel Bucureşti) a 

verificat aspectele de fond ale hotărârii arbitrale.
10

 

„Comisia de Arbitraj a reţinut în considerentele hotărârii arbitrale că relaţiile contractuale dintre casele de 

asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale sunt reglementate anual prin contractul - cadru aprobat prin 

hotărâre a guvernului şi prin normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin ordin al ministerului 

sănătăţii şi al preşedintelui C.N.A.S. a mai reţinut că la data de 25 septembrie 2006 SC C. SRL în calitate de 

vânzător şi SC H.P. SRL în calitate de cumpărător au încheiat contract de vânzare - cumpărare prin care vânzătorul 

s-a obligat să transmită dreptul de proprietate asupra fondului de comerţ al Farmaciei C. cumpărătorului iar acesta 

din urmă s-a obligat să plătească şi să preia bunurile care constituiau fondul de comerţ. 

(...) Acţiunea în anulare promovată împotriva unei hotărâri arbitrale este limitată sub aspectul posibilităţilor 

de promovare şi susţinere, numai la motivele procedurale înscrise în art. 364 lit. a) - i) C. proc. civ. Se observă din 

sentinţa pronunţată în acţiunea în anulare că instanţa a remarcat faptul că nu a fost invocat niciun motiv prevăzut 

pentru această procedură şi cu toate acestea a trecut la examinarea fondului analizat de Comisia de arbitraj deşi 

această obligaţie nu rezultă din dispoziţiile care reglementează promovarea şi judecata acţiunii în anulare. 

Faptul că instanţa investită cu soluţionarea acţiunii în anulare a examinat aspecte de fond şi a ajuns la 

concluzia că soluţia Comisiei de Arbitraj este temeinică şi legală nu dă dreptul la critici în recurs care să depăşească 

prevederile art. 364 a) - i) şi obligaţiile prevăzute de art. 3021 lit. c) pentru susţinerea acestei căi de atac.” 

O interesantă hotărâre care face distincţia între aplicarea dreptului şi interpretarea faptelor 

a fost pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti:
11

 

„În consecinţă, având în vedere expunerile de mai sus, rezultă fără putinţă de tagadă faptul că, purtând 

răspunderea realităţii şi exactităţii datelor prezentate la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale 

spitaliceşti şi având în vedere că stabilirea grupelor de diagnostic şi investigaţiilor aferente necesare rezolvării 

cazului, reprezintă o obligaţie a unităţii sanitare, pârâtul, în condiţiile în care, din istoricul anilor precedenţi avea 

cunostinţă de faptul că nu a realizat anumite investigaţii pe care le-a stabilit ca necesare în rezolvarea unui caz, nu 

trebuia să mai includă în Nota de Fundamentare întocmită pentru anul următor respectiva investigaţie, sau, în cazul 

în care în cursul anului constată faptul că nu efectuează una sau mai multe dintre investigaţiile pe care prin Nota de 

Fundamentare le-a stabilit ca necesare în rezolvarea unui caz, trebuia să solicite CAS Prahova renegocierea 

serviciilor de spitalizare de zi, în condiţiile prevederilor art. 6 lit. „i” din contractul de furnizare de servicii medicale 

spitaliceşti încheiat, iar nu să persiste în situaţia nelegală, dar convenabilă pentru pârât, de a primi spre decontare de 

la CAS Prahova tariful negociat şi stabilit în Nota de Fundamentare pentru serviciile medicale de spitalizare de zi, 

fără efectuarea, pentru cea mai mare parte a FSZ (foilor de spitalizare de zi) a investigaţiilor tarifate în Notă şi 

stabilite de pârât necesare rezolvarii cazului. 

 Se dovedeşte astfel buna-credinţă a CAS Prahova care, în calitate de partener contractual a acceptat şi 

decontat tariful stabilit de către reclamant în Nota de fundamentare, cât şi reaua-credinţă de care a dat dovada pârâtul 

care, deşi ştia din istoricul anilor anteriori că nu efectuează unele din investigaţiile pe care le-a stabilit ca absolut 

necesare în rezolvarea cazurilor, totuşi, le-a stabilit şi tarifat în Nota de fundamentare a anului următor, care face 

parte integrantă din contract accesând astfel, prin nerespectarea contractului, bani publici în condiţii care nu se 

justifică. 

 Într-adevăr, similar căii de atac a recursului, în acţiunea arbitrală întemeiată pe art. 364 lit. i Cod procedură 

civilă, tribunalul trebuie să analizeze cauza exclusiv din perspectiva legalităţii, fără să poată proceda la o reapreciere 

a probelor sub  aspectul situaţiei de fapt. 

 Pe de altă parte, însă, Curtea constată că prin hotărârea arbitrală nu s-a tranşat cauza din perspectiva unei 

anumite situaţii de fapt pe care reclamanta s-o fi criticat-o în acţiunea în anulare, ci s-a tranşat cauza tot prin 

argumente exclusiv de legalitate, anume prin hotărârea arbitrală reţinându-se că actele normative care guvernează 

                                                           
10

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, Decizia nr. 2262 din 20 iunie 2008, disponibilă în legalis.ro 
11

 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, Decizia civilă nr. 1898/2014, publicată în ROLII, disponibilă la 

adresa http://www.rolii.ro/hotarari/56b600b685641f16fcb78d15 (cauza a fost soluţionată definitiv în 15.09.2015 

prin respingerea acţiunii în anulare). 
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raporturile juridice dintre părţi prevăd că casele de asigurări de sănătate decontează către spitale tariful negociat pe 

caz rezolvat conform contractului, fără distincţie că decontarea depinde de numărul de investigaţii şi proceduri 

incluse în respectivul serviciu medical şi fără a da posibilitatea diminuării tarifului negociat în funcţie de numărul de 

investigaţii efectiv făcute pe caz rezolvat. 

 În esenţă, hotărârea arbitrală a tranşat că părţilor li se aplică contractul aşa cum a fost negociat şi că 

reclamanta nu poate invoca excepţia de neexecutare pentru a refuza plata tarifului negociat pe caz rezolvat, pentru 

că  în contract şi în legislaţia care guvernează acest contract nu se prevede această posibilitate şi tariful a fost stabilit 

pe caz rezolvat, indiferent de numărul de investigaţii şi proceduri efectuate realmente pentru acest caz rezolvat. 

 Nu este vorba nicăieri de aprecieri legate de situaţia de fapt, ci exclusiv de argumente de drept şi, la fel,  

acţiunea în anulare punea în discuţie nu situaţia de fapt, ci respectarea dispoziţiilor imperative ale legii, anume dacă 

aceste dispoziţii legale au fost sau nu respectate, respectiv dacă contractul părţilor a fost încheiat cu condiţionări ale 

costului decontat de Casa de Asigurări în funcţie de numărul de investigaţii efectiv efectuate în fiecare caz în parte, 

sau, dimpotrivă, pe caz rezolvat, fără să fie influenţat de numărul de investigaţii efectiv efectuate, dacă dispoziţiile 

legale sau contractul părţilor care guvernează relaţiile juridice dintre părţi permit sau nu un asemenea refuz de 

decontare din partea Casei de Asigurări pe motivul neefectuării anumitor proceduri şi investigaţii. 

 De aceea, Curtea constată că în cauză în mod greşit tribunalul a soluţionat acţiunea în anulare fără a intra în 

cercetarea fondului acesteia şi, prin urmare, în baza art. 312 Cod procedură civilă, va fi casată sentinţa recurată şi 

trimisă cauza pentru rejudecare la acelaşi tribunal.” 
 

IV.2. Arbitrajul comercial 

Litigiile care pot face obiectul unei convenţii arbitrale pot fi soluţionate de către arbitrajul 

comercial, în domeniul dreptului sănătăţii constituindu-se o cazuistică redusă în materie, ami 

degrabă raportată la unele sectore de activitate din domeniul medical şi nu litigii între pacienţi şi 

medici, litigii care ar constitui substanţa acestui domeniu. 

IV.2.1.Tipuri de litigii care pot face obiectul unei convenţii arbitrale 

 IV.2.1.1. Litigii între societăţi din domeniul medical sau care au ca obiect bunuri din 

domeniul medical 

Litigii între societăţi din domeniul medical sau care au ca obiect material medical 

urmează regulile generale ale dreptului societar şi ale capacităţii acestor entităţi de a încheia 

convenţii arbitrale.
12

 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ 

şi Industrie a României (prescurtat în continuare, CAB) oferă exemple în acest sens: situaţii în 

care se realizează expertize de specialitate sau sunt luate în considerare decontările efectuate de 

Casa de Asigurări de Sănătate
13

, iar într-o altă cauză se iau în considerare „dovezi indirecte”
14

, 

litigii care au ca obiect pretenţii izvorâte din limitarea preţului medicamentelor
15

, litigii 

                                                           
12

 Daniel-Mihail Şandru, Pacte societare. Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale, Ediţia a II-

a, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, p. 229 şi urm. 
13

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 224/2004, nepublicată. 
14

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 86/2007, nepublicată. „În ce priveşte situaţia de fapt, punctul de divergenţă al părţilor 

este cel care priveşte funcţionarea/nefuncţionarea corespunzătoare a aparatelor pentru analize de laborator ce au fost 

vândute, respectiv cumpărate prin contractul nr. 1401 din 9.11.2000 şi în mod special, conform susţinerilor pârâtei 

cumpărătoare, a aparatului pentru analize de biochimie „M”. Tribunalul [arbitral] constată că nu se verifică însă 

susţinerile pârâtei reclamante, în sensul că aparatele livrate, respectiv analizorul „M”, nu ar fi funcţionat 

corespunzător, pârâta cumpărătoare neproducând dovezi care să-i confirme această afirmaţie. Dimpotrivă, există o 

probă, adevărat indirectă, care demonstrează că aparatele au fost folosite conform destinaţiei, respectiv pentru 

efectuarea de analize de laborator, atât la cererea unor pacienţi persoane fizice, cât şi la cererea caselor de asigurări 

de sănătate. În acest sens, expertiza a concluzionat că în perioada pentru care s-a solicitat de către părţi verificarea 

(5.01.2001-1.04.2006), au fost efectuate un număr de 17.577 analize/teste de hematologie şi 174.407 analize/teste de 

biochimie.” 
15

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 248/2010, nepublicată. 
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referitoare la prestarea de servicii de medicina muncii
16

, construcţia unor imobile dedicate 

deşeurilor medicale
17

, aplicaţii informatice în domeniul medical
18

, service pentru echipament 

medical
19

 (eventual şi amenajarea spaţiului unde va fi instalat echipamentul
20

), litigii între 

entităţi (o societate şi un institut de cercetare-dezvoltare) care formaseră o asociere într-o 

achiziţie publică în care autoritatea contractantă era un minister
21

 sau „contractul de parteneriat” 

încheiat în vederea participării la o licitaţie
22

, servicii şi soft de monitorizare a unei flote auto
23

.  

 IV.2.1.2. Litigii între unităţi spitaliceşti şi societăţi precum şi între Ministerul 

Sănătăţii şi societăţi. 

În situaţia unor litigii între spitale şi societăţi se încearcă susţinerea şi trimiterea la 

deciziile Casei de Asigurări de Sănătate, dar care trebuie ele însele interpretate ca acte ale unor 

terţi.
24

 De asemenea, s-au soluţionat în arbitraj litigii privind contracte de închiere (spaţii) între/ 

pentru cabinete medicale
25

, închirierea de aparatură medicală / echipamente medicale
26

 (uneori şi 

vânzarea-cumpărarea de consumabile medicale),
27

 lucrări / servicii pentru spital
28

, desfiinţarea 

unui contract de asociere în participaţie încheiat între un spital şi o societate care îşi desfăşura 

activitatea în cadrul spitalului,
29

 acţiune arbitrală în pretenţii,
30

 contravaloare lucrări în care 

alături de spital era chemată în judecată şi Autoritatea pentru Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti
31

 sau era chemată în garanţie Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor 

Publice, a Transporturilor şi Locuinţei
32

, servicii de curăţătorie chimică a materialelor unui 

                                                           
16

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 224/2011, nepublicată; CAB, Sentinţa arbitrală nr. 73/2012, nepublicată; CAB, 

Sentinţa arbitrală nr. 101/2014, nepublicată; CAB, Sentinţa arbitrală nr. 3/2015, nepublicată; CAB, Sentinţa arbitrală 

nr. 4/2015, nepublicată, CAB, Sentinţa arbitrală, nr. 84/2015, nepublicată (în care se afirmă dar nu se probază 

calitatea serviciilor). 
17

 CAB, Sentinţa arbitrală din 10 octombrie 2012, nepublicată. 
18

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 127/2013, nepublicată. 
19

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 45/2014, nepublicată. 
20

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 15/2016, nepublicată. 
21

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 106/2014, nepublicată. 
22

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 108/2015, nepublicată. 
23

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 91/2014, nepublicată. 
24

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 196/2006, nepublicată; „Presupusa reziliere a contractelor pentru subprogramul 

„Prevenţia în patologia nefrologică şi dializa renală” de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu poate fi 

reţinută, pe de o parte, pentru că Decizia nr. 2718/2002, invocată de pârâtă, nu a reziliat nici un contract (nici nu are 

abilitarea legală de a o face), ci a dat doar îndrumări pentru a fi reziliate („se vor rezilia” – se exprimă decizia), ceea 

ce înseamnă că era o sarcină a celor care erau părţi contractante, iar dacă pârâta era o astfel de parte contractantă 

trebuia să facă diligenţele necesare şi să obţină rezilierea, în condiţiile legii, reziliere care, în speţă, nu s-a dovedit a 

se fi realizat.” A se vedea, pentru reglementări specifice în ceea ce priveşte relaţiile dintre furnizorii de servicii 

medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate: Laura-Valeria V. Malinetescu, 

Particularităţi ale contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, Curierul 

Judiciar, nr. 8/2015, p. 419. Autoarea nu discută şi despre şi modalităţile de soluţionare a litigiilor. 
25

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 267/2006, nepublicată (societate civilă medicală /cabinet medical). 
26

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 78/2013, nepublicată 
27

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 221/2012, nepublicată. CAB, Sentinţa arbitrală nr. 70/2013, nepublicată 
28

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 32/2006, nepublicată (s-a renunţat la acţiune). 
29

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 139/2007, nepublicată; CAB, Sentinţa arbitrală nr. 140/2007, nepublicată. 
30

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 178/2007, nepublicată. 
31

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 16/2008, nepublicată. 
32

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 204/2008, nepublicată: „Spitalul (...) a formulat cerere de chemare în garanţie 

(despăgubire) a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice a Transporturilor şi Locuinţei 

pentru ca, în cazul în care va cădea în pretenţii, să fie despăgubiţi pentru suma cu care ar cădea în pretenţii de către 

aceasta, având în vedere că raporturilor dintre Spital şi reclamantă nu s-au desfăşurat normal ca urmare a intervenţiei 
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spital
33

. Ministerul Sănătăţii a avut calitatea de parte într-un litigiu referitor la achiziţionarea de 

software.
34

 

 IV.2.2. Litigii între pacienţi şi medici? 

În România încă nu a fost raportată vreo cauză în care litigiul dintre pacient şi medic să fi 

fost soluţionată pe calea arbitrajului, având în vedere jurisprudenţa studiată. Convenţia arbitrală 

încheiată între pacient şi medic poate lua formele clasice de clauză compromisorie, însă în 

România nu există contracte care să fie încheiate direct între pacient şi medic, iar din perspectiva 

compromisului,
35

 este necesar acordul ambelor părţi, având în vedere că un compromis este 

posibil (cel puţin ipotetic) după ivirea faptului declanşator al litigiului.
36

 În doctrină se mai arată 

că persoana îndreptăţită „oricând poate părăsi procedura administrativ jurisdicţională în faţa 

Comisiei şi se poate adresa instanţei de judecată”
37

 fără să fie analizată şi posibilitatea recurgerii 

la arbitraj. Într-un alt volum se discută despre „puterea judecătorului” cu privire la evaluarea 

pecuniară a daunelor-interese.
38

 

Dacă fapta a făcut obiectul cercetării prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, respectiv a fost sesizată Comisia de monitorizare şi competenţă profesională 

                                                                                                                                                                                           
şi sancţiunilor aplicate de către chemata în garanţie.” Curtea a constatat „necompetenţa arbitrajului în soluţionarea 

cererii de chemare în garanţie pentru lipsa convenţiei arbitrale cu chemata în garanţie Casa de Asigurări de Sănătate 

a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului”. De asemenea, CAB, Sentinţa arbitrală nr. 27/2009, 

nepublicată; CAB, Sentinţa arbitrală nr. 222/2009, nepublicată. 
33

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 65/2014, nepublicată. 
34

 CAB, Sentinţa arbitrală nr. 40/2014, nepublicată. Pentru posibilitatea ca o autoritate publică să aibă capacitate 

arbitrală, a se vedea: Daniel-Mihail Şandru, Legitimarea vocaţiei statului si a autorităţilor publice de a incheia o 

convenţie arbitrală, Revista română de arbitraj, nr. 1/2007. Articolul este disponibil la adresa 

http://ssrn.com/abstract=2528955 
35

 De asemenea, se mai poate realiza o cercetare privind posibilitatea recurgerii la arbitraj prin referire la acţiunea 

penală. A se vedea secţiunea „Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile” (p. 38-41) în vol. George 

Coca, Oana Lazăr, Acţiunea civilă în procesul penal exercitată de unităţiule spitaliceşti, Ediţia a II-a, revizuită şi 

adăugită, Ed. Universul Juridic, 2015. Arbitrajul nu trebuie privit ca o acţiune în răspundere ci ca o modalitate de 

soluţionare a diferendelor, având în vedere avantajele acesteia (în special confidenţialitatea). A se vedea şi: 

„Istoricul răspunderii juridice medicale. Direcţii de cercetare” în Gheorghe Bălan, Diana Bulgaru Iliescu, 

Răspunderea juridică medicală în România. Malpraxisul şi infracţiunile medicale, Ed. Hamangiu, 2015, p. 7 şi urm. 

Prin referire la domeniul asigurărilor, a se avea în vedere: Irina Sferdian, Lucian Bercea, Observaţii asupra 

răspunderii asigurătorului în asigurarea auto obligatorie, Dreptul, nr. 11/2005. Din perspectiva medierii: Anca 

Monica Ardeleanu, Soluţionarea prin mediere a cazurilor de malpraxis medical, publicat în Biblioteca – Inteligenta 

în Sanatate/ Smart in Health, http://aliantapacientilor.ro/wp-content/uploads/2016/04/Ardeleanu-SOLUTIONAREA-

PRIN-MEDIERE-A-CAZURILOR-DE-MALPRAXIS-MEDICAL.pdf. Pentru o privire generală asupra medierii în 

România: Mihai Şandru, Dragoş Călin, Dragoş Rădulescu (coord.), Medierea în România. Legislaţie şi 

jurisprudenţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2014. 
36

 A se vedea: Dan Cimpoeru, Malpraxisul, Ed. C. H. Beck, 2013, p. 14-15 (unde se discută despre distincţia 

răspundere civilă/ contractuală în caz de malpraxis); Roxana Călin, Malpraxis. Răspunderea medicului şi a 

furnizorilor de servicii medicale. Practica judiciară, Ed. Hamangiu, 2014; Gabriel Adrian Năsui, Malpraxisul 

medical. Particularităţile răspunderii civile medicale, Ed. Universul Juridic, 2010; Florin Mangu, Malpraxisul 

medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluwer, 2010; Camelia Spasici, Răspunderea juridică în 

cazul donaţiei de organe, ţesuturi şi celule, publicat în „Biblioteca Inteligenţa în Sănătate/ Smart in Health”, 

http://aliantapacientilor.ro/wp-content/uploads/2016/01/Raspunderea-juridica-donatia-de-organe-CAMELIA-

SPASICI.pdf, p. 10 şi urm 
37

 Dan Cimpoeru, op. cit., p. 131. 
38

 Florin Mangu, op. cit., p. 773. 
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pentru cazurile de malpraxis, procedura legală impune sesizarea instanţei.
39

 Astfel cum se reţine 

din practica judiciară recentă, „dispoziţiile art. 676 din Legea nr. 95/2006 instituie în favoarea 

judecătoriei o competenţă materială şi teritorială specială de soluţionare a acţiunilor având ca 

obiect antrenarea răspunderii civile delictuale în ceea ce priveşte actul medical de malpraxis, 

chiar dacă, alături de prevederile legii speciale, sunt invocate, ca temei de drept, şi dispoziţiile 

Codului civil, întrucât norma specială are prioritate de aplicare atunci cînd vine în concurs cu 

norma generală, înlăturând astfel competenţa materială de drept comun din Codul de procedură 

civilă raportată la criteriul valoric.”
40

 Dispoziţiile legale în vigoare exclud aşadar recurgerea la 

arbitraj.
41

 Dar, dacă pacienţii nu recurg la dispoziţiile legii privind malpraxisul rămâne deschisă 

posibilitatea încheierii convenţiei arbitrale. Chiar şi instanţele judecătoreşti au reţinut că 

„procedura de stabilire a cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie, iar pacienţii 

                                                           
39

 Despre această Comisie a se vedea: Dan Cimpoeru, op. cit., p. 117-130. Instituirea Comisiei şi contestarea deciziei 

au făcut obiectul unei decizii a Curţii Constituţionale: „Cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor constituţionale 

ale art. 73 alin. (3) lit. k) referitoare la reglementarea prin lege organică a contenciosului administrativ, ale art. 52 

privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică şi ale art. 126 alin. (6) referitoare la controlul judecătoresc 

al actelor administrative ale autorităţilor publice, Curtea constată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, 

competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată se stabilesc numai prin lege, iar în materia 

contenciosului administrativ se stabilesc numai printr-o lege organică, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. 

k) din Constituţie. Prin urmare, Curtea reţine că legiuitorul are legitimarea constituţională de a stabili, chiar prin 

derogare, competenţa unor instanţe judecătoreşti de a soluţiona litigii în legătură cu domeniul reglementat. Autorii 

sesizării susţin că dispoziţiile art. 673 din lege contravin art. 126 alin. (6) din Constituţie referitor la controlul 

judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice şi că întreaga reglementare cuprinsă la cap. VI al 

titlului XV ar putea intra sub incidenţa art. 21 alin. (4) din Constituţie, potrivit căruia „Jurisdicţiile speciale 

administrative sunt facultative şi gratuite”; or, la art. 669 alin. (4) din lege se prevăd onorariile pentru serviciile 

prestate de către cadrele medicale, desemnate, care se suportă „de partea interesată”. 

(...)„Cu privire la aceste susţineri Curtea constată că art. 673 din lege nu reglementează competenţa instanţelor de 

drept comun şi nici competenţa instanţelor de contencios administrativ, ci prevede dreptul părţilor implicate de a 

contesta orice decizie a Comisiei la instanţa de judecată competentă şi termenul de exercitare a acestui drept. De 

asemenea, alin. (2) al acestui articol instituie garanţia legală a liberului acces la justiţie, potrivit dreptului comun, 

după parcurgerea procedurii stabilirii cazurilor de malpraxis. 

De asemenea, Curtea reţine că prevederile cap. VI „Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă 

profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale" al titlului XV 

„Răspunderea civilă a personalului medical şi furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” 

- nu reglementează o jurisdicţie specială administrativă, ci înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei „Comisii de 

monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis”. Această comisie nu desfăşoară o activitate 

jurisdicţională, ci o activitate de control şi expertizare profesională. Potrivit art. 662 din acelaşi capitol despăgubirile 

cuvenite şi datorate se pot stabili numai pe cale amiabilă. În lipsa acordului părţilor implicate, despăgubirile se pot 

plăti numai pe baza hotărârii instanţelor judecătoreşti competente. 

În ceea ce priveşte susţinerea că dispoziţiile art. 669 alin. (4) din lege prevăd plata unor onorarii în cadrul jurisdicţiei 

speciale administrative, fiind contrare dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Constituţie, potrivit cărora astfel de jurisdicţii 

sunt gratuite, Curtea observă că dispoziţiile criticate reglementează onorariile pentru serviciile prestate de către 

experţii medicali, desemnaţi de către Comisia pentru stabilirea cazurilor de malpraxis, iar nu onorarii cuvenite 

activităţii jurisdicţionale.” (Decizia Curţii Constituţionale nr. 298/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 

372/28.04.2006) 
40

 I.C.C.J., Secţia I, Decizia nr. 578 din 19 februarie 2014, wwwscj.ro, în Roxana Călin, op. cit., p. 1-5. 
41

 În prezent art. 687 din Legea nr. 95/2006, republicată, M.Of., nr. 652 din 28.8.2015, dispune că „instanţa 

competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a 

avut loc actul de malpraxis reclamat.” 
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nemulţumiţi de modul de exercitare a actului medical pot sesiza, pe lângă Colegiul Medicilor sau 

Comisia de malpraxis, direct instanţele civile.”
42

  

Abordarea posibilităţii ca litigiul dintre pacient şi medic, în special în malpraxis, să fie 

soluţionat prin arbitraj este mai complicată decât pare la prima vedere (şi aşa destul de 

problematic, cum am indicat) şi datorită unor terţi interesaţi de soarta litigiului. În principiu, 

aceştia sunt intervenienţii,
43

 însă vor declanşa noi probleme (referitoare, de ex., la numărul de 

arbitri), de exemplu, spitale sau producători de medicamente. Sunt de asemenea, probleme 

„comune” arbitraj/ instanţă judecătorească, de ex. în materia prejudiciului
44

 sau a probelor. 

Medicii, în contextul aplicării Noului Cod civil, ar putea fi consideraţi profesionişti, cel puţin 

medicii de familie,
45

 iar nu medicii angajaţi cu contract de muncă, în care aceştia sunt prepuşi.
46

 

În acest context se poate afirma că este deschisă calea pentru ca litigiile dintre medici şi pacienţi 

să fie soluţionate prin arbitraj. 

V. Concluzii 

Spre deosebire de alte state ale lumii, în România arbitrajul în domeniul/dreptul sănătăţii 

este încă la început, dar aceasta este o situaţie comună pe continentul european. Se poate afirma 

că recurgerea la arbitraj în general, şi la arbitraj în domeniul sănătăţii, în special, este deocamdată 

                                                           
42

 Jud. Bistriţa, Secţia civilă, Sentinţa nr. 257 din 18 ianuarie 2012, în Roxana Călin, op. cit., p. 17-22. A se vedea, 

de asemenea, Judecătoria Sector 1 Bucureşti, sent. civ. nr. 11541 din 2013, în Roxana Călin, op. cit., p. 130. Spre 

deosebire de această justiţie alternativă, în statele Unite ale Americii arbitrajul în materie medicală este obligatoriu 

în mai multe state. A se vedea: Jacqueline R. Bau, Medical Malpractice Arbitration: A Patient's Perspective, 

Washington University Law Review, Vol. 61, Iss. 1, 1983, p. 125. Reglementările prin care s-a institut 

obligativitatea arbitrajului menţionau costurile şi timpul redus care vor conduce la beneficii pentru societăţile de 

asigurare şi pentru furnizorii de servicii medicale. În articol sunt menţionaţi şi factorii care au condus la creşeterea 

semnificativă a plângerilor în materia malpraxisului (p. 126 şi urm.). Chiar şi înaintea introducerii arbitrajului 

obligatoriu, au fost indicate cauze în care ambele părţi au dedus litigiul arbitrajului (citate în nota 43, p. 133). 

Reglementarea arbitrajului în materia dreptului sănătăţii, în special malpraxis, în Statele Unite a fost determinată de 

„criza de proporţii astronomice” a numărului de cauze din această materie din anii ’70 (pe larg: Mary A. Bedikian, 

Medical Malpractice Arbitration Act: Michigan's Experience with Arbitration, Michigan State University College of 

Law, Digital Commons at Michigan State  University College of Law, 1-1-1985, p. 287, disponibil la adresa 

http://digitalcommons.law.msu.edu/facpubs). Pentru o analiză cantitativă a perioadei 1996-2003, în Statele Unite ale 

Americii, a se vedea: Joseph M. Desmond, Considerations for implementing pre-dispute arbitration agreements in 

provider contracts, în Journal of healthcare risk management, Vol. 28, nr. 1, 2008, p. 20. Din articol rezultă că 

arbitrajul este mai ieftin de litigiul în faţa intanţelor judecătoreşti precum şi faptul că litigiul se soluţionează mai 

repede în faţa arbitrajului. Sunt şi critici ai situaţiei actuale, în sensul „privatizării” excesive a justiţiei: Myriam 

Gilles, Operation Arbitration: Privatizing Medical Malpractice Claims, Theoretical Inquiries in Law, vol. 15, 2014, 

p. 670. 
43

 A se vedea, Evelina Oprina, Participanţii la procesul civil, Ed. Rosetti, 2005, p. 153 şi urm. 
44

 Călina Jugastru, Prejudiciul – repere româneşti în context european, Editura Hamangiu, 2013, p. 73. 
45

 Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, modificată 

şi completată, M.Of. nr. 568 din 1.8.2002, „profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul 

cabinetului medical în una dintre următoarele forme: a) cabinet medical individual; b) cabinete medicale grupate; c) 

cabinete medicale asociate; d) societate civilă medicală.” (art. 1 alin. 3). De altfel, potrivit art. 15 alin. 1 „unităţile 

medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) 

să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, 

stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime 

din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici; c) să fie înregistrate în Registrul unic al 

cabinetelor medicale.” 
46

 Gheorghe Piperea, Drept comercial. Întreprinderea, Ed. C. H. Beck, 2012. 
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rar întânită. Aceasta este  concluzia care poate fi desprinsă având în vedere jurisprudenţa Curţii 

de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României pe 

care am analizat-o prin cercetarea tututor cauzelor relevante şi a hotărârilor pronunţate între 2004 

şi 2016. În cele peste treizeci de cauze studiate s-a reliefat experienţa Curţii de Arbitraj în 

soluţionarea acestui tip de litigii, precum şi existenţa unui demers de apropiere de această 

modalitate de soluţionare a litigiilor.
47

 Cu toate acestea, exemplificările indică faptul că medicii 

sau pacienţii nu au apelat la această cale de soluţionare a litigiilor, deocamdată fiind încă la 

stadiul de tatonare şi de găsire a unei modalităţi de exprimare a consimţământului părţilor pentru 

încheierea unei convenţii arbitrale. Cercetări viitoare se vor putea referi la întindererea 

convenţiei arbitrale, limitele şi posibilităţile practice ale accesului la arbitraj în materia dreptului 

sănătăţii. 

 

 

                                                           
47

 Nu am avut acces la hotărârile Comisiei centrale de arbitraj CNAS, dar din analiza hotărârilor pronunţate de către 

instanţele judecătoreşti şi publicate de ROLII se poate considera că acestea sunt suficient de bine motivate din 

moment ce acţiunile în anulare au fost respinse. Această concluzie se bazează pe un număr limitat de hotărâri 

judecătoreşti şi nu poate avea un caracter general. 


