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NR.
Domnului

Robert-Marius CAZANCIUC 
Vicepre$edinte al Senatului

In conformitate cu dispozi|iile art. 16 alin.(3) din Legea nr.47/1992 

privind organizarea §i fiinctionarea Cuitii Constitutionale, va trimitem, 
alaturat, in copie, sesizarea formulata de Guvemul Romaniei, referitoare la 

neconstitutionalitatea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvemului nr. 31/2020 pentm completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvemului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentm finantarea 

imor cheltuieli in domeniul s^atatii.
Va adresam mgamintea de a ne comunica punctul dumneavoastra de 

vedere pana la data de 4 septembrie 2020 (inclusiv in format electronic, la 

adresa de e-mail ccr-pdv@ccr.ro), tinand seama de faptul ca dezbaterile Curtii 

Constitutionale vor avea loc la data de 24 septembrie 2020.
Va asiguram, domnule Vicepresedinte, de deplina noastra consideratie.
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Prim-ministru

Domnului Pre^edinte al Curtii Constitutionale a Romaniei 
Prof. univ. dr. Valer Dorneanu

A

In temeiul art. 146 lit.a) din Consthu^ia Romaniei, republicata, si al art. 15 din 
Legea nr.47/1992 privind organizarea functionarea Curtii Constitufionale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei 
formuleaza prezenta sesizare in vederea exercitarii controlului prealabil de 
constitutionaiitate referitor la Legea privind aprobarea Ord^nanfei de urgenta 
a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanfer de urgenta a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribute pentru finantarea 
unor cheltuieli in domeniul sanStatii(Plx 276/2020).

Prin interventia leglslativa de la art. 1 pet. 2 din legea susmentionata se 
introduce un nou mecanism ce vizeazS stabilirea §i comunicarea valorii aferente 
consumului centralizat de medicamente in functie de care se calculeazS contributia 
datorata aplicabil mcepand cu trimestrul I al anului 2020. Avand in vedere cS aceste 
noi dispozitii vizeaza si stabilirea valorii consumului in mod diferit fata de cea 
stabilita comunicata^ deja pentru trimestrul I al anului 2020, chiar in situapa 
reglementarii la art. II alin. (2) din Lege a unor dispozitii referitoare la regularizarea 
contributiilor deja plStite aratSm ca s-ar putea crea premisele unor vicii de 
neconstitutionalitate in raport de art. 15 alin. (2) din Constitutie. Prin urmare 
prevederiie art. I pet 2 ce vizeazl introducerea alin. (7^2) la art. 5 din ordonanta 
ale art. II alin. (2) ar putea aduce atihgere principiului neretroactivitatii legii.

In considerarea celor de mai sus aratSm cS referitor la ratiunile §i efectele 
constitutionalizarii principiului neretroactivitatii legii, Curtea Constitutionala a

' Potrivit art. 3 din OUG nr. 77/201 1, „dc(inltorii autorizaiiilordc punere pe piatSa medicamemclor” au obli^jia 
de a ptati trimestrial contribulia ..clawback", aceasla fiind calculata prin aplicarea unui procent ,,p" asupra valorii 
consumului de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sinState si din biigetui 
Ministerului San§taiii. Avand In vedere formula de calcul al valorii procentului „p’’ ce con|ine elementc variabile, 
ordonanla ante-men|ionata reglementeazS conditiile in care valoarca procentului „p” se comunlcA, pentru a putea fi 
individualizata contributia trimcstriala, respectiv „in prtmele 5 zile tucraioarc a celei de-a doua luni urmitoare 
incheierii trimestrului pentru care datorea^ contrlbuiia", contributie ce se va vira ,.pSna !a data de 25 a celei de-a 
dema luni urmatoare mcheicrit trimestrului pentnj care se datoreazS contribufia”.
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stabilit: „Consecintele consacrarii principiului neretroactivita^ii in Constitutie sunt 
foarte severe probabil, tocmai de aceea solu|ia aceasta nu se mtalne§te in foarte 
multe state, insS ridicarea la rang de principiu constitutional garanteaza 
securitatea juridica increderea cetatentlor in sistemul de drept, constituind o 
expresie a principiului separatiei puterilor in stat, respectiv separa^ia dintre puterea 
legislative, pe de o parte, 51 puterea judecStoreasca sau cea executiva, pe de alta 
parte”l

A

In conformitate cu prevederile art. 22 din Anexa nr. I la Decretul 
Pre^edintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgen|a pe 
teritoriul Romaniei'publicat in Monitorul Oficial ai Romaniei, Partea I, nr. 212 din 
16 martie 2020, ^yvaloarea procentului aferent contributiei clawback pentru 
trimestrul I a! anului 2020 se plafoneaza la valoarea trimestnihd IV al anului 
2019” AceastS plafonare a fost justificata de tendinfa de cre^tere a consumului de 
medicamente, la care s-a adaugat evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul 
Romaniei §i de evaluare a riscului de sSnatate publics pentru perioada imediat 
urmatoare, elemente care ar fi condus la cre^terea contributiei trimestriale pana la 
un nivel care putea fi nesustenabil, ceea ce ar fi implicat discontinuitati in asigurarea 
tratamentului pacienjilor panS la imposibilitatea acordarii acestuia.

Prin Hotararea Parlamcntului RomSniei nr. 3/2020 s-a incuviintat starea de 
urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe 0 duratS de 30 de zile, de la data de 16 
martie 2020, ca masura exceptionala adoptata de Pre§edinte]e Romaniei, prin 
Decretul nr. 195/2020.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale mai sus mentionate, prin 
O.U.G. nr. 31/2020, publicatS in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 
din 27 martie 2020, a fost completata O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor 
contribu|ii pentru fmantarea unor cheltuieli in d.omeniul sSnatatii, dup3 art. 3^5 fiind 
introdus un nou articol, articolul 3^, cu urmatorul cuprins '"Prin derogare de la 
prevederile art. 3^ alin. (2). pentru trimestrul 1 al anului 2020, valoarea 
procentului "p”seplafoneaza la valoarea de 27,65%, calculatapentru trimestrului 
IVal anului 20I9r

in acest context, avand in vedere prevederile:
art.3M aIin(l)dinO.U.G. nr. 77/2011 cumodiflcarilesi completariie 

ulterioare, conform cSrora „incepand cu data de 1 ianuarie 2019, contributia 
trimestriala se calculeazS prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului 
de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurarl sociale de sanatate 
5i din bugetul Ministerului SSnStatii, din care se exclude valoarea consumului 
pentru medicamentele prevazute la art. alin. (1), art. l'^2 alin. (1) §i art, 12 
pentru care se incheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, in conditiiie legii”, 

art. 3^ conform cSrora „prin derogare de la prevederile art. 3M alin. 
(2), pentru trimestrul I al anului 2020, valoarea procentului "p" se plafoneaza la 
valoarea de 27,65%. calcuiatS pentru trimestrul IV al anului 2019",

' Decizia Cunii Constitutionale nr. 578^016 ce a preluat considerentu) din Decizia nr. 88/2014.
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art. 3'^4 alin (3) din acela^i act normativ conform cSrora „valoarea 
procentului "p” fee comunicS persoanelor prevSzute la art. 1 de chtvQ Casa Nationals 
de Asigurari de SSnatate, odatS cu consumul. trimestrial prevazut la art. 5 alin. 
(7^1)”.

in data de 13.05*2020, in baza Ordinului pre^edintelui CNAS nr. 
536/13.05.2020, pentru ca delinatorii de autorizatii de punere pe pialS sau 
reprezentanfii legal! ai acestora (DAPP) sS poatS calcula, declara si efectua 
plata contribufiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2020, CNAS a emis 
notificari cu privire la:

valoarea procentului „p” pentru trimestrul I al anului 2020 de 27,65%, 
valoare plafonata la nivelul valorii procentului „p” calculatS pentru trimestrul IV al 
anului 2019, potrivit prevederilor art. 3^6 din OUG nr. 77/2011 cu modificSrile 
completarile ulterioare,

valoarea aferentS consumului central izat de medicamente suportat din 
FNUASS §i bugetul Ministerului SanStStii, care include TV A, prin raportare la 
valoarea de 2.628.611.064,69 lei, valoare ce nu include valoarea consumului pentru 
medicamentele prevazute la art. 1^1 alin. (1), art. 1^2 alin. (1) ji art. 12 pentru care 
se incheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, in conditiile legii.

Raportat la prevederile art. 5 alin. (3) si alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2011, 
cu modificarile si completSrile ulterioare, conform carora:

- stabilirea, calculul ^i declararea contributiei trimestriale se efectueaza de 
catre persoanele obligate la plata acesteia, dupa deducerea TVA-ului de catre 
ace§tia din valoarea aferenta consumului trimestrial de medicamente transmis de 
Casa Nalionala de Asigurari de SinSlate,

- contribu^ia se declara §i se vireaza trimestrial, la organul fiscal competent, 
pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru 
care se datoreaza contribulia.

Rezulta ca pentru trimestrul I al anului 2020 termenul maxim de 
declarare fi plata a contribufiei clawback s-a implinit la data de 25 mai 2020 
incLusiv.

La data de 15.05.2020, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 a 
fost publicata Legea nr. 53/2020, act normativ care are ca obiect de reglementare 
modificarea §i completarea dispozijiilor O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei 
contributii pentru finan^area unor cheltuieli in domeniul sanat5|ii, in vederea 
aplicarii, incepand cu trimestrul I al anului 2020, a unei noi formule de calcul 
diferen^iat a contribufiei trimestriale (taxa clawback) datoratS de DAPP.
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Astfel, prin art. 3^7, articol nou introdus prin Legea nr 53/2020, incepand cu 
trimestrul I 2020, se reglementeaza o alta modalitate de calcul a contributiei 
trimestriale, respectiv, ,Jncepdnd cu trimestrul I al anului 2020, contributia 
trimestriald se calculeazd se datoreaza diferen\iat pentru medicameute de tip I, 
11, 111, prin apUcarea unor procente fixe de 25% (medicamente de tip 1),
15%(medicamente de tip 11) si 20% (medicamente de tip 111). ”

Conform alin. (2) lit. d) al aceluia^i articol ‘lista medicamentelor de tip 1, tip 
11 tip lir se aprobd trimestrial prin ordin al ministrului sdnatafi, pdnd la data 
de 25 inclusiv a lunii urmdtoare tncheierii unui trimestru'\ astfel incat, pentru 
trimestrul I al anului 2020, termenul de aprobare a listei medicamentelor de tip I, 
tip II §i tip III prin ordin al ministrului sanata^ii ar trebuit sa fie 25 aprilie 2020, 
termen anterior publicarii Legii nr. 53/2020 in Monitorul Oficia! al Romaniei §i 
intrSrii in vigoare a acesteia.

In consecinfa, prin raportare la prevederile art. 78 din Constitutia Romaniei, 
la data de 18.05.2020, au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 53/2020 privind 
aprobarea Ordonan\ei de urgenld a Guvernului nr. 85/2019 pentru completarea 
Ordonanfei de urgenld a Guvernului nr. 77/2011 privindstabilirea unor contribulii 
pentrufinanlarea unor cheltuieli in domeniul sdndtdlii, prin care este reglementata, 
incep&id cu trimestrul I al anului 2020, o altS modalitate de calcul a contributiei 
trimestriale, diferita fatS de modalitatea de calcul a contributiei trimestriale 
prevazuta de reglementarile legale in vigoare, in baza carora au fost intocmite 
transmise de CNAS, in data de 13.05.2020, comunicSrile pentru plata contributiei 
clawback pentru trimestrul I al anului 2020.

Astfel, raportat la data intrarii in vigoare a Legii nr. 53/2020 (18.05.2020), 
precum la termenul stabilit de art. 3^ alin, (2) lit. d) din O.U.G. nr. 77/2011, articol 
nou introdus prin Legea nr. 53/2020, potrivit caruia pentru trimestrul 12020, ordinul 
pentru aprobarea listei medicamentelor de tip 1, tip II §i tip 111 trebuia emis de 
ministrul san§t3^i pana la data de 25.04.2020, se poate observa ca aplicarea 
dispoziliilor Legii nr. 53/2020 pentru trimestrul I 2020, s-ar face cu incalcarea 
prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, care consacrS expres 
principtul neretroactivita^ii legii. Legea dispune numai pentru viitor, cu excep^ia 
legii penale sau contraven(ionale mai favorabile, iar jurisprudent Cuifii 
Constitu^ionale este ferma in sensul unei interpretSri riguroase univoce a acestor 
prevederi constitulionale, nelasand loc niciunei confuzii In privinfa modului si 
cadrului de aplicare a acestui text constitutional explicit.
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Preciz5m totodata ca in situatia in care prevederile referitoare la modalitatea 
de calcul diferentiat prevSzute m Legea nr. 53/2020 sunt aplicabile pentru 
trimestrul I al anului 2020, incasSrile la bugetul FNUASS reprezentand contributia 
trimestriala pentru trimestrul I al anului 2020 ar fi diminuate, avmd in vedere 
diferen|a de procente dintre valoarea de 27,65% valorile de 25%, 15% 10%,
reglementate de Legea nr. 53/2020.

Fat^ de motivele mai sus prezentate, va rugStn sa admiteti sesizarea de 
neconstitutionalitate.

(

Cu deosebltd consideratie,

o' •v*-.

kliV mPi

V.

5


