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Notă 
Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.  
Pentru varianta oficială a actelor normative vă rugăm să consultați Monitorul Oficial. 

 
Hotărârea Guvernului nr. 650/2014 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei centrale de arbitraj 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 06.08.2014 
 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 299 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei centrale de arbitraj, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice și al 
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 66/14/2008 pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Comisiei de arbitraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
63 din 28 ianuarie 2008. 

 
Anexa 

 
Regulament 

de organizare și funcționare al Comisiei centrale de arbitraj 
 
Art. 1. - (1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, împreună cu Colegiul 
Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentiști din România, denumit în 
continuare CMDR, Colegiul Farmaciștilor din România, denumit în continuare CFR, în temeiul art. 298 alin. 
(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 
și în condițiile prezentului regulament, organizează Comisia centrală de arbitraj. 
(2) Comisia centrală de arbitraj, denumită în continuare comisia, funcționează pe lângă CNAS, nu are 
personalitate juridică, fiind independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, și este organizată și 
funcționează în conformitate cu prezentul regulament. 
(3) Sediul comisiei este în municipiul București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3. 
Art. 2. - (1) Comisia are ca scop organizarea soluționării prin arbitraj a litigiilor dintre furnizorii de servicii 
medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate, la solicitarea uneia 
dintre părți. 
(2) Principala atribuție a comisiei constă în organizarea și soluționarea pe calea arbitrajului a litigiilor 
dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de 
sănătate, în baza convenției părților. 
(3) Comisia are și următoarele atribuții: 

a) la cererea părților, asigură organizarea arbitrajului; 

b) dezbate în cadrul comisiei aspectele de drept deosebite ivite în practica arbitrală, precum și 
problematica generală a arbitrajului în sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

c) colaborează cu Ministerul Sănătății, CNAS, CMR, CMDR și CFR pentru desfășurarea unor acțiuni 
comune de promovare a arbitrajului în sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

d) ține evidența practicii arbitrale; 

e) face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului din sistemul de 
asigurări sociale de sănătate. 

Art. 3. - (1) Comisia este formată din 6 arbitri: 3 arbitri sunt numiți de CNAS și câte un arbitru este numit 
de către CMR, CMDR și CFR. 
(2) Președintele comisiei este desemnat în condițiile art. 298 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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(3) Președintele comisiei asigură conducerea curentă a ședințelor comisiei și exercită atribuțiile 
referitoare la organizarea și administrarea litigiului arbitral, prevăzute în prezentul regulament. 
Art. 4. - (1) Poate fi numit arbitru de către CNAS, CMR, CMDR și CFR orice persoană fizică de cetățenie 
română, cu domiciliul în România, care cunoaște limba română, are capacitate deplină de exercițiu al 
drepturilor sale și se bucură de o bună reputație. 
(2) În aceleași condiții, pentru fiecare arbitru va fi numit câte un membru supleant. 
(3) Arbitrii sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor lor, nu sunt reprezentanții părților și 
sunt datori să asigure respectarea drepturilor părților referitoare la soluționarea litigiilor civile în ceea ce 
privește dreptul la apărare, egalitatea de tratament, contradictorialitatea și buna-credință. 
(4) CNAS, CMR, CMDR și CFR sau oricare altă persoană juridică ori persoană fizică nu are dreptul să 
intervină ori să influențeze în vreun mod activitatea comisiei privind luarea hotărârilor. 
(5) În orice stadiu al litigiului comisia încearcă soluționarea litigiului pe baza înțelegerii părților, cu 
respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cauză. 
Art. 5. - (1) Pe lângă comisie funcționează un secretariat tehnic. Înființarea și componența secretariatului 
tehnic se aprobă prin ordin al președintelui CNAS. 
(2) CNAS va asigura secretariatul comisiei din cadrul personalului propriu. 
Art. 6. - Comisia și secretariatul tehnic au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului. 
Art. 7. - (1) CNAS suportă cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfășurare și soluționare a 
litigiilor, inclusiv de secretariat, precum și indemnizația aferentă arbitrului de ședință în cuantum de 15% 
din indemnizația președintelui CNAS. Membrii secretariatului tehnic beneficiază de indemnizație de 
ședință în cuantum de 10% din indemnizația președintelui CNAS. 
(2) Cheltuielile reprezentând indemnizațiile acordate conform alin. (1) se suportă din sumele alocate 
pentru administrarea Fondului național unic pentru asigurări sociale de sănătate. 
Art. 8. - CNAS asigură spațiul și condițiile materiale corespunzătoare desfășurării activității comisiei. 
 


