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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0695/2011, adresată de Elena Clara Popescu, de cetățenie română, în 
numele Colegiului Farmaciștilor din România, însoțită de 2 semnături, privind 
problemele survenite în relațiile contractuale dintre farmacii și Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, în special întârzierile de plată

1. Rezumatul petiției

Cadrul sistemului național de asigurări de sănătate din România este reglementat de o 
autoritate (Casa Națională de Asigurări de Sănătate - CNAS) din cadrul Ministerului Sănătății. 
Această autoritate este responsabilă de elaborarea normelor de aplicare a legii, precum și de 
punerea lor în aplicare, adică de contractarea și plata serviciilor, dar și de arbitrarea litigiilor 
de către un Tribunal de Arbitraj aflat sub auspiciile acesteia. Petiționarii susțin că această 
acumulare de roluri și conflictele de interese inerente au condus la o situație în care farmaciile 
care au contract cu CNAS funcționează în condiții economice neviabile, cu termeni 
contractuali și plăți nedurabile. Drept urmare, multe farmacii au dat faliment și au recurs la 
proceduri în instanță pentru a-și recupera cheltuielile. Petiționarii invocă o încălcare a 
Directivei 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor 
comerciale. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Comisia a primit o plângere identică (înregistrată la 16 iunie 2011) care a fost examinată 
foarte atent din perspectiva legislației UE. Comisia i-a răspuns reclamantului – care acum are 
calitatea de petiționar – la 5 august 2011. Observațiile Comisiei prezentate mai jos sunt 
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identice cu observațiile din scrisoarea menționată anterior.

Directiva 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor 
comerciale a fost transpusă în legislația românească prin Ordonanța de urgență nr. 119/2007 
privind combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 118/2008.

Rambursarea produselor farmaceutice distribuite de farmacii de către organismele de asigurări 
de sănătate nu este armonizată la nivelul UE. În conformitate cu jurisprudența constantă a 
Curții de Justiție, legislația UE nu aduce atingere competenței statelor membre în ceea ce 
privește organizarea sistemelor de securitate socială ale acestora. Prin urmare, în lipsa unei 
armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care trebuie să 
stabilească, pe de o parte, condițiile dreptului sau ale obligației de afiliere la un sistem de 
securitate socială și, pe de altă parte, condițiile care dau dreptul la prestații (punctele 21 și 22 
din hotărârea Curții de Justiție din 28 aprilie 1998, Nicolas Decke/Caisse de maladie des 
employés privés, cauza C-120/95). În plus, legislația UE nu aduce atingere competenței 
statelor membre în ceea ce privește adoptarea, în special, de dispoziții care reglementează 
consumul de produse farmaceutice pentru a promova stabilitatea financiară a sistemelor de 
asigurări de sănătate ale acestora, precum și organizarea și furnizarea de servicii de sănătate și 
de îngrijire medicală (punctul 22 din hotărârea Curții de Justiție din 11 septembrie 2008, 
Comisia/Republica Federală Germania, cauza C-141/07).

Prin urmare, petiția este evaluată pe baza temeiurilor juridice la care face referire.

Posibila încălcare a articolului 14 din TFUE:

În plângerea prezentată, Colegiul Farmaciștilor din România susține că modalitățile de 
execuție a contractelor încheiate între furnizorii de servicii și sistemul de asigurări de sănătate 
din România constituie un abuz de putere și ar putea afecta funcționarea viabilă a acestor 
furnizori, existența lor pe piață și în cele din urmă existența și continuitatea serviciului public 
(punctele 4.1 și 4.2 din documentul scris). Colegiul Farmaciștilor consideră că aceste 
modalități constituie o încălcare a articolului 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (denumit în continuare „TFUE”). Acesta consideră, de asemenea, că refuzul caselor 
de asigurări românești de a accepta, primi și înregistra facturi sau alte documente care atestă 
existența unor datorii constituie o încălcare a articolului 14 din TFUE (punctul 4.4 din 
documentul scris).

Cu toate acestea, articolul 14 din TFUE specifică în mod clar că principiile și condițiile 
economice și financiare care permit serviciilor de interes economic general să își 
îndeplinească misiunile vor trebui să fie stabilite de Parlamentul European și de Consiliu, fără 
a se aduce atingere competențelor statului membru de a furniza aceste servicii, de a încredința 
prestarea lor și de a le finanța, cu respectarea tratatelor. Parlamentul European și Consiliul nu 
au adoptat încă regulamentele de stabilire a principiilor și condițiilor economice și financiare 
care permit serviciilor de interes economic general să își îndeplinească misiunile. Astfel, atât 
timp cât aceste principii și condiții economice și financiare nu sunt stabilite la nivelul Uniunii 
Europene, Comisia consideră că modalitățile de execuție a contractelor încheiate între 
furnizorii de servicii și sistemul de asigurări de sănătate din România și refuzul caselor de 
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asigurări românești de a accepta, primi și înregistra facturi și alte documente care atestă 
existența unor datorii nu pot constitui o încălcare a articolului 14 din TFUE.

În ceea ce privește serviciile de interes economic general, în plângere nu există niciun indiciu 
că modalitățile de execuție a contractelor încheiate între furnizorii de servicii și sistemul de 
asigurări de sănătate din România ar constitui o încălcare a Deciziei 2005/842/CE a Comisiei 
din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul 
de stat sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat anumitor 
întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes general, sau a 
Directivei 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența relațiilor 
financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor 
financiare din cadrul anumitor întreprinderi.

Posibila încălcare a articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană:

În plângerea prezentată, Colegiul Farmaciștilor din România subliniază faptul că, pentru a 
ascunde existența unor întârzieri de plată, casele de asigurări recurg frecvent la practica de a 
nu plăti sumele în totalitate, ci doar parțial și de a declara public că plățile pentru datoriile 
recente au fost efectuate (punctul 4.3 din documentul scris). Colegiul sugerează că această 
practică ar constitui o încălcare a articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Comisia nu este de acord cu această opinie. Articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
specifică, pe scurt, că orice competență care nu a fost atribuită Uniunii prin tratate aparține 
statelor membre și obligă Uniunea să respecte, printre altele, egalitatea statelor membre în 
raport cu tratatele, precum și identitățile lor naționale etc. Articolul 4 precizează, de 
asemenea, faptul că, „în temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se 
respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Statele membre 
adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care decurg 
din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii. Statele membre facilitează îndeplinirea de 
către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea 
obiectivelor Uniunii.”

Plângerea nu conține niciun element care să justifice motivul pentru care practica de a întârzia 
plățile și/sau de a plăti parțial ar constitui o încălcare a articolului 4 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Posibila încălcare a Directivei 2000/35/CE privind combaterea întârzierii efectuării plăților 
în cazul tranzacțiilor comerciale:

Comisia a examinat, de asemenea, dacă termenele lungi de plată pentru rambursarea de către 
organismele de asigurări de sănătate a produselor farmaceutice distribuite de farmacii ar putea 
constitui o încălcare a Directivei 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor 
comerciale (punctele 4.3 și 4.6 din documentul scris). Această directivă se aplică tuturor 
plăților efectuate ca remunerații pentru tranzacții comerciale (articolul 1). În conformitate cu 
articolul 2 alineatul (1), „tranzacții comerciale” înseamnă „tranzacții între întreprinderi sau 
între întreprinderi și autorități publice care conduc la livrarea de bunuri sau furnizarea de 
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servicii contra cost”.

Comisia consideră că rambursările produselor farmaceutice distribuite de farmacii de către 
organismele de asigurări de sănătate nu constituie tranzacții comerciale definite de 
Directiva 2000/35/CE deoarece rambursarea nu constituie o tranzacție care conduce la 
livrarea de bunuri sau la furnizarea de servicii contra cost. Într-adevăr, rambursarea este 
consecința livrării de bunuri sau furnizării de servicii contra cost. Cu alte cuvinte, rambursarea 
este un drept acordat fie după o tranzacție comercială definită prin Directiva 2000/35/CE, fie 
după orice altă tranzacție prevăzută de legislația națională. Consecința unei rambursări care 
este prevăzută ulterior în legislația națională nu se supune, prin urmare, dispozițiilor 
Directivei 2000/35/CE.

Așadar, faptul că este posibil ca legile românești privind sistemul național de asigurări de 
sănătate să nu stipuleze nicio posibilitate pentru atragerea agenților economici, în special a 
farmaciilor, în cazul unor întârzieri de rambursare de la CNAS, nici sancțiuni sau dobânzi 
pentru aceste întârzieri, este, de asemenea, o chestiune care se situează în afara domeniului de 
aplicare a Directivei 2000/35/CE.

Posibila încălcare a articolului 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:

Colegiul Farmaciștilor din România susține că, în cazul în care farmaciile încalcă anumite 
dispoziții din contractul-cadru, o anumită sumă din valoarea totală a medicamentelor 
distribuite este reținută ca sancțiune, sumă care poate ajunge până la 16 % din valoarea 
medicamentelor distribuite. Potrivit Colegiului Farmaciștilor, aceasta ar constitui o încălcare a 
articolului 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care specifică 
următoarele: „Orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune 
și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de 
bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de 
lege și în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a 
suferit-o. Folosința bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul 
general”.

Cu toate acestea, Comisia atrage atenția Colegiului Farmaciștilor din România asupra 
articolului 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care precizează că 
„dispozițiile prezentei carte se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor 
Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul 
în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile și 
principiile și promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuțiile pe care le au în acest 
sens și cu respectarea limitelor competențelor conferite Uniunii de tratate”.

Comisia consideră că rambursarea produselor farmaceutice distribuite de farmacii de către 
organismele de asigurări de sănătate și aplicarea celorlalte dispoziții prevăzute în contractul-
cadru la care se referă plângerea nu constituie măsuri care „pun în aplicare dreptul Uniunii”, 
așa cum se menționează la articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Contractul-cadru (inclusiv sancțiunile pe care le conține) a fost semnat și acceptat 
de părțile contractante și ulterior aprobat prin hotărâre de guvern. Contractul-cadru reprezintă 
punerea în aplicare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, titlul VIII, care 



CM\887651RO.doc 5/6 PE478.600v01-00

RO

nu pune în aplicare dreptul Uniunii.

Posibila încălcare a articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:

Colegiul Farmaciștilor din România constată că, deși Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății prevede punerea în aplicare a unui sistem de arbitraj pentru soluționarea 
potențialelor litigii dintre furnizori și societățile de asigurări de sănătate, acest sistem nu a fost 
aplicat de CNAS în conformitate cu dispozițiile legale și continuă să funcționeze fără arbitri 
imparțiali și sub controlul CNAS. Colegiul Farmaciștilor din România concluzionează că 
CNAS încalcă articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dat fiind 
modul în care a organizat și a asigurat funcția Comisiei de arbitraj, deoarece nu asigură nici 
independența, nici imparțialitatea tribunalului arbitral (punctul 4.7 din documentul scris).

În plus, Colegiul Farmaciștilor arată că farmaciștii s-au plâns de faptul că, atunci când iau 
măsuri juridice împotriva caselor de asigurări de sănătate pentru a-și proteja drepturile, 
acestea din urmă le suspendă contractele. Potrivit Colegiului Farmaciștilor din România, 
această practică a caselor de asigurări de a penaliza orice încercare de revendicare a 
drepturilor în instanță nu este utilizată doar atunci când sunt solicitate sancțiuni sau taxe de 
întârziere, ci și în cazul tuturor litigiilor legate de încheierea de contracte de aprovizionare 
medicală și farmaceutică. Colegiul Farmaciștilor din România afirmă că, prin această 
atitudine constantă, casele de asigurări încearcă să descurajeze orice revendicări care ar bloca 
accesul liber la justiție și care, de asemenea, ar încălca articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene (punctul 4.8 din documentul scris).

În conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, „orice 
persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul 
la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile 
stabilite de prezentul articol.
Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața 
unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Orice 
persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. Orice persoană are 
posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. Asistența juridică gratuită se acordă 
celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i 
asigura accesul efectiv la justiție.”

În primul rând, niciunul dintre elementele enunțate în plângere nu indică faptul că „lipsa unui 
mecanism rapid și imparțial pentru o soluționare rapidă a potențialelor litigii” (punctul 4.7 din 
documentul scris) și „sancționarea farmaciilor pentru revendicarea drepturilor lor în instanță” 
(punctul 4.8 din documentul scris) încalcă un drept și o libertate garantată prin dreptul 
Uniunii. În al doilea rând, după cum s-a precizat mai sus, Comisia consideră că rambursarea 
de către organismele de asigurări de sănătate a produselor farmaceutice distribuite de farmacii 
și aplicarea celorlalte dispoziții prevăzute în contractul-cadru la care face referire plângerea 
nu constituie măsuri care „pun în aplicare dreptul Uniunii”, așa cum se menționează la 
articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Petiția confirmă analiza Comisiei că, în pofida punerii în aplicare a Directivei 2000/35/CE, 
există dovezi incontestabile că întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale 
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constituie, în continuare, o problemă generală pe teritoriul UE (inclusiv în România) și că 
situația este înrăutățită de criza economică.

Cu toate acestea, Comisia confirmă faptul că rambursarea de către organismele de asigurări de 
sănătate a produselor farmaceutice distribuite de farmacii nu este armonizată la nivelul UE.
Aceste competențe le revin, prin urmare, statelor membre.

Comisia sugerează ca petiționara să se adreseze instanțelor naționale.


