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Ref.: Petiția nr. 0126/2013, adresată de Martin Turi, de cetățenie română, privind 
cererea de rambursare a cheltuielilor medicale suportate în urma unui transplant 
de rinichi efectuat în Ungaria 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a apelat la o clinică din Ungaria pentru efectuarea unui transplant de rinichi, 
deoarece clinicile din România îi refuzaseră în prealabil intervenția, date fiind problemele sale 
de sănătate. Intervenția efectuată în Szeged a costat aproximativ 20 000 de euro, sumă pe care 
acesta a împrumutat-o de la cunoștințe, cu speranța de a o recupera de la Fondul național de 
asigurări de sănătate din România. Petiționarul a completat formularul E211 pentru a obține 
rambursarea cheltuielilor. Cu toate acestea, documentul a fost respins de autoritățile sanitare 
competente pe motiv că acest serviciu nu face parte din pachetul de bază de servicii medicale 
din România.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Legislația Uniunii Europene (UE) în domeniul securității sociale prevede coordonarea, nu 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Legislația Uniunii Europene nu limitează 
competența statelor membre de a-și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei 
armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care stabilește condițiile 
de acordare a prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații și 
perioada pentru care sunt acordate.
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Potrivit articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, în cazul în care o persoană intenționează să urmeze un 
tratament planificat într-un alt stat membru decât statul competent pentru prestații de sănătate 
în natură, persoana în cauză trebuie să solicite o autorizare prealabilă din partea instituției de 
asigurare de sănătate la care este afiliată (documentul portabil S2, cunoscut anterior ca 
formularul E112). 

Potrivit articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, autorizarea se acordă 
în cazul în care tratamentul respectiv se numără printre prestațiile prevăzute de legislația 
statului membru pe teritoriul căruia este rezidentă persoana în cauză și tratamentul nu poate fi 
acordat în acest stat într-un termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere 
starea actuală de sănătate și evoluția probabilă a bolii persoanei.

Dacă o persoană consideră că instituția a refuzat autorizația prealabilă în ciuda faptului că, 
potrivit criteriilor descrise mai sus, persoana ar fi fost îndreptățită la un tratament în 
străinătate, refuzul de a acorda autorizația poate fi atacat în cadrul unei proceduri judiciare sau 
cvasijudiciare. Dacă însă nu s-a solicitat o autorizație înainte de efectuarea tratamentului 
spitalicesc în străinătate, nu înseamnă că persoana în cauză nu poate depune o cerere a 
posteriori. 

Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu le oferă 
cetățenilor dreptul direct și necondiționat la o rambursare a cheltuielilor pentru tratamentele 
de care au beneficiat în străinătate. Dreptul de a beneficia de tratamentul planificat în 
străinătate va depinde de legislația națională, mai precis de faptul dacă tratamentul în cauză 
este acoperit de aceasta sau nu. Pe baza informațiilor furnizate în cazul petiționarului, 
autorizația prealabilă și rambursarea au fost refuzate de autoritățile române pe motiv că 
tratamentul respectiv nu se numără printre prestațiile prevăzute de legislația română. Într-un 
astfel de caz, instituția competentă din România nu este obligată, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 să emită o autorizație pentru efectuarea tratamentului în străinătate, și nici 
să suporte costurile aferente unui asemenea tratament planificat.

Concluzii

Informațiile furnizate de petiționar nu indică o încălcare a legislației UE, în cazul de față a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 nu le oferă cetățenilor dreptul direct și necondiționat la o 
rambursare a cheltuielilor pentru tratamentele de care au beneficiat în străinătate. În cazul în 
care un tratament nu se numără printre prestațiile prevăzute de legislația statului membru 
competent pentru prestațiile de sănătate ale persoanei în cauză, iar condițiile suplimentare 
stabilite la articolul 20 alineatul (2) pentru acordarea autorizației prealabile nu sunt 
îndeplinite, instituțiile în cauză nu sunt obligate, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
883/2004, să emită o autorizație pentru efectuarea unui tratament în străinătate, și nici să 
suporte costurile unui asemenea tratament planificat.


