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SPEȚA  nr. 3 

Locație (denumirea și 
adresa centrului) 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam, 
Jud. Timiș 

Echipa CRJ care a colectat 
speța 

Cezara Prepeliță, Andrada Antofie, av. Roxana Covrig 

Data colectării 06  – 08 noiembrie 2017 

Beneficiarul speței Beneficiar al centrului 

Angajat al centrului 

Speța 
 
Procedura privind notificarea deceselor beneficiarilor 
către Consiliul de Monitorizare. 
 
Starea de fapt: Legea nr. 8/2016 obligă instituţiile supuse 
monitorizării Consiliului de monitorizare (n.n. instituții 
înseamnă facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, 
destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 
spitale/secţii de psihiatrie) să încunoștințeze de îndată 
Consiliul de monitorizare asupra cazurilor de deces al 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în acestea şi asupra sesizării 
organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese. 
Șefii de centru susțin că nu primesc la timp toate 
documentele medicale prevăzute de lege, pentru a-și putea 
îndeplini această obligație de îndată. 
 
Problema cu care se confrunta: 
1. Ce înseamnă sintagma ”de îndată”, potrivit legii? Care este 
termenul maxim, de la data survenirii decesului, în care 
trebuie încunoștințat Consiliul de monitorizare, având în 
vedere că legea nu indică în ore, minute limită, termenul în 
care trebuie transmisă această informație? 
2. Ce presupune această ”încunoștințare”? Este suficientă 
anunțarea decesului printr-o adresă sau este necesar ca șeful 
de centru, în prealabil, să aștepte redactarea certificatului 
constatator al decesului, pe care să îl transmită o dată cu 
această adresă? 
 

Soluție 
 
1. Răspunsul la prima întrebare: 
 
Art. 12 din Legea nr.8/2016 prevede: 
În scopul îndeplinirii atribuţiilor de monitorizare a instituţiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2), Consiliului de monitorizare îi sunt 
asigurate: (...) 
f)încunoştinţarea, de îndată, de către instituţiile prevăzute la 
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art. 2 alin. (2), asupra cazurilor de deces al persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în acestea şi asupra sesizării organelor 
judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese, conform 
art. 13. (...) 
 
În continuare, art. 13 din Legea nr.8/2016 prevede: 
(1)Instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) au obligaţia de a 
notifica de îndată Consiliul de monitorizare asupra fiecărui 
caz de deces al persoanelor cu dizabilităţi aflate în acestea. 
(2)În termen de 24 de ore de la data survenirii decesului 
notificat instituţiile vor trimite o a doua notificare, care va 
cuprinde cel puţin următoarele informaţii: denumirea şi adresa 
instituţiei, numele conducătorului instituţiei şi al medicului care 
a constatat decesul, numele, dizabilitatea şi vârsta persoanei 
decedate, cauza decesului, dacă persoana decedată avea 
sau nu aparţinători şi datele de contact ale acestora, precum 
şi modul de îndeplinire a obligaţiei instituţiei de sesizare a 
organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese. 
Modelul notificării se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Consiliului de monitorizare, în termen de 60 de zile de la data 
numirii acestuia. 
 
Aceasta sintagmă ”de îndată” se regăsește cu preponderență 
în legislația noastră. 
Chiar dacă limbajul juridic se caracterizează, adeseori, prin 
sensul diferit al anumitor termeni prin comparație cu înțelesul 
pe care aceștia îl îmbracă în limbajul uzual, nu cred că greșim 
atunci când concluzionăm asupra faptului că sintagma ”de 
îndată” nu poate fi interpretată decât în raport sinonimic cu 
termenii „numaidecât”, „imediat”, „fără întârziere”. 
 
Apariția acestei sintagme în Legea nr. 8/2016, în contextul 
obligației șefului de centru de a încunoștința Consiliul de 
Monitorizare cu privire la decesul unui beneficiar, sublinează  
nu numai prioritatea măsurilor ce se impun a fi luate, ci 
chiar urgența acestora prin raportare la orice alte 
activități. 
 
2. Răspuns la întrebarea a 2-a: 
 
Art. 13 alin. (2) din Legea nr.8/2016 dă răspunsul acestei 
întrebări. 
 
Acesta prevede că, după ce a fost anunțat decesul 
beneficiarului, șeful de centru are obligația ca ”în termen de 
24 de ore de la data survenirii decesului notificat instituţiile vor 
trimite o a doua notificare, care va cuprinde cel puţin 
următoarele informaţii: denumirea şi adresa instituţiei, numele 
conducătorului instituţiei şi al medicului care a constatat 
decesul, numele, dizabilitatea şi vârsta persoanei decedate, 
cauza decesului, dacă persoana decedată avea sau nu 
aparţinători şi datele de contact ale acestora, precum şi 
modul de îndeplinire a obligaţiei instituţiei de sesizare a 
organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese. 
Modelul notificării se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Consiliului de monitorizare, în termen de 60 de zile de la data 
numirii acestuia”. 
 
Așadar, prin prima notificare, transmisă de îndată, conform 
alin. 1 al acestui articol, șeful de centru/instituția 
încunoștințează Consiliul de monitorizare cu privire la decesul 
beneficiarului, iar prin a doua notificare, care trebuie trimisă în 
termen de 24 de ore, trebuie transmise mai multe informații 
legate de beneficiar. 
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Modelul de notificare privind decesul beneficiarului este 
standard și este prevăzut de Ordinul 25/2017. 
 
Chiar dacă șeful de centru nu se află în posesia tuturor 
documentelor medicale aferente (de exemplu, încă nu a fost 
efectuată autopsia, nu a sosit rezultatul de la IML), acesta 
trebuie să transmită și cea de a doua notificare, urmând ca pe 
parcurs să suplimenteze informațiile solicitate, pe măsură ce 
îi vor parveni toate documentele. 
 
Concluzie generală:. 
 
Pentru întrebarea 1: Așadar, acest text de lege trebuie 
interpretat astfel: decesul unui beneficiar, aflat într-una dintre 
instituțiile enumerate la art. 3 din Legea nr.8/2016, trebuie 
raportat Consiliului de monitorizare în cel mai scurt timp, 
chiar imediat după ce acest deces a fost adus la 
cunoștința șefului de centru.  
 
Pentru întrebarea a 2-a: Notificarea decesului ia forma 
indicată de Ordinul 25/2017, iar șeful de centru are obligația 
de a informa Consiliul de monitorizare cu privire la deces, 
chiar dacă la momentul notificării încă nu se află în posesia 
tuturor documentelor medicale aferente.  Potrivit art. 13 alin. 
(2) din Legea nr. 8/2016, acesta are posibilitatea de a 
suplimenta informațiile cu privire la beneficiarul decedat, în 
termen de 24 de ore. 

Domeniu Juridic 

Tip serviciu Opinie juridică 
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