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Pe  rol  se  află  soluționarea  recursului  declarat  de  recurenta-pârâtă  COMISIA  DE 

EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DOLJ,  împotriva  sentinței 
nr.1400 din data de 10.10.2019, pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția Contencios Administrativ 
şi  Fiscal,  în  dosarul  nr.  3002/63/2019,  în  contradictoriu  cu  intimatul-reclamant 
A  D , având ca obiect anulare act.

La apelul nominal,  făcut în ședința publică,  a răspuns recurenta pârâtă COMISIA DE 
EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DOLJ, prin consilier juridic D  
G , conform delegației aflată la dosarul cauzei şi intimatul reclamant A  
D ,  prin  avocat  Velescu  Cristina,  conform  împuternicirii  avocațiale  aflată  la  dosarul 
cauzei.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.
 S-a  făcut  referatul  cauzei,  de  către  grefierul  de  ședință,  care  învederează  instanței 

obiectul cauzei, stadiul judecății și modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, precum și 
faptul  că  recursul  a  fost  declarat  și  motivat  în  termenul  procedural,  faptul  că  s-a  solicitat 
judecarea cauzei în lipsă, intimatul-reclamant a depus întâmpinare, după care:

Curtea pune în discuție excepția nulității recursului invocată de către intimatul reclamant 
prin întâmpinare.

Avocat  Velescu  Cristina,  pentru  intimatul  reclamant,  a  solicitat  admiterea  excepției 
nulității recursului întrucât recurentul nu a adus critici hotărârii dată de instanţa de fond, ci reia  
aceleași motive invocate prin întâmpinarea depusă la Tribunalul Dolj şi motivele invocate în 
dezbateri în fața instanței de fond. Recurenta face aceleași referiri la examinarea din luna aprilie 
şi  la  constatările  medicilor,  precum  şi  la  faptul  că  intimatul  este  pensionat  medical  din 
13.06.2018.  De  asemenea,  revine  cu  aceleași  motive  conform cărora  IML C  nu  este 
competent să efectueze expertize precum este expertiza în cauză.

Consilier juridic D  G , pentru recurenta pârâtă, a solicitat respingerea excepției 
nulității recursului. A arătat care sunt actele normative pe care instanţa de fond le-a aplicat greşit 
şi anume Ordinul MMFES 762/1992/2007 şi Ordinul MS 268/2019 – cele două prevederile de la 
art. 2 şi art. 5 pe care instanţa de fond le-a aplicat greşit. 

Curtea  respinge  excepția  nulității  recursului  având  în  vedere  faptul  că  din  cuprinsul 
cererii de recurs rezultă încălcările normelor de drept materiale invocate de recurentă şi acordă 
cuvântul asupra recursului.

Consilier juridic D  G , pentru recurenta pârâtă, a solicitat admiterea recursului, 
casarea  sentinței  instanței  de  fond,  respingerea  contestației  ca  neîntemeiată  pentru  motivele 
invocate  în  cererea  de  recurs.  A  arătat  că  au  fost  aplicate  în  mod  greşit  normele  de  drept 
material. La argumentele invocate de pârâtă în fața instanței de fond cum că IML C  nu 
poate efectua acest gen de expertiză,  în motivarea instanței de fond s-a arătat că  IML C  
este competentă în efectuarea unei expertize psihiatrică. 
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Avocat Velescu Cristina, pentru intimatul reclamant, a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat,  așa  cum rezultă  din  actele  medicale  precum şi  din  expertiză,  intimatul  suferă  de 
tetrapareză spastică, această boală fiind forma cea mai severă de paralizie cerebrală, este o boală 
neurodegenerativă progresivă. Din expertiză s-a reținut că intimatul nu se poate deplasa singur, 
faptul că trebuie ajutat în toate activitățile zilnice de la igienă personală şi până la gestionarea 
propriilor venituri. În ceea ce privește competenta IML de a efectua aceste expertize, a arătat că 
ÎCCJ prin Decizia  nr.  253, dispozițiile  Legii  448/2006 prevăd competenta IML  de a efectua 
astfel de expertize în cadrul fazei administrative, însă această lege nu poate exclude competenta 
unui laborator sau a unui institut de specialitate în a efectua expertize solicitate de instanțele 
judecătorești în faza contencioasă. Practica este unitară şi este recunoscută competenta IML de a 
efectua astfel de expertize. S-a făcut referire că un psiholog nu face parte din IML, este în acord 
cu disp. C.p.c. ca, în cazul în care nu există un expert într-un anumit domeniu să se apeleze la 
specialiști,  ceea  ce  s-a  întâmplat  şi  în  prezenta  cauză.  A  solicitat  respingerea  recursului  şi 
acordarea cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat şi plata aferentă expertizei.

Curtea reține cauza spre deliberare și pronunțare.

CURTEA,

Deliberând asupra recursului de fată ; 
Prin sentința nr.1400 din data de 10.10.2019, pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția 

Contencios  Administrativ  şi  Fiscal,  în  dosarul  nr.  3002/63/2019  s-a  admis  acțiunea 
reclamantul A  , în contradictoriu cu pârâta COMISIA DE EVALUARE 
A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DOLJ.

S-a dispus anularea Certificatului de încadrare in grad de handicap / .04.2019. 
A fost obligată pârâta la emiterea pentru reclamant a Certificatului de încadrare în grad de 

handicap accentuat.
Împotriva sentinței nr.1400 din data de 10.10.2019, pronunțată de Tribunalul Dolj, 

Secția  Contencios  Administrativ  şi  Fiscal,  în  dosarul  nr.  3002/63/2019 a  declarat  recurs 
recurenta-pârâtă  COMISIA  DE  EVALUARE  A  PERSOANELOR  ADULTE  CU 
HANDICAP DOLJ.

A apreciat  că  instanţa  de  fond  a  dat  o  soluție  greșită  a  normelor  de  drept  material, 
respectiv  a  prevederilor  Ordinului  MMFES  şi  al  MSP  nr.  762/1992/2007  pentru  aprobarea 
criticilor  medico-psihosociale  pe  baza  cărora  se  stabilește  încadrarea  în  grad  de  handicap, 
respectiv  a  prevederilor  Ordinului  M.S.  nr.  269/2019  pentru  aprobarea  Regulamentului  de 
organizare şi funcționare a Institutului de Medicina Legală Craiova.

În motivarea recursului, s-a arătat că în fapt, reclamantul A  D  a contestat 
in instanţa Certificatul de încadrare in grad de handicap nr. / .04.2019 emis de Comisia 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj care a stabilit ca acesta se încadrează in 
gradul de handicap „mediu”, însă instanţa, printr-o aplicare greșită a normelor de drept material, 
i-a admis contestația si ne-a obligat sa îl încadreze in gradul de handicap „accentuat”. 

Indică recurenta faptul că, criticile de nelegalitate a hotărârii recurate vizează aplicarea 
greșită a doua acte normative si anume: Ordinul MMFES si al MSP nr. 762/1992/2007 referitor 
la  criteriile  de  încadrare  in  grad  de  handicap  şi  Ordinul  M.S.  nr.  269/2019  ce  se  refera  la 
atribuțiile si competentele Institutului de Medicina Legala Craiova.

In ceea ce privește aplicarea criteriilor de încadrare in grad de handicap, susţine recurenta 
că  instanţa  de  fond  face  o  aplicare  greșită  a  normelor  incidente  in  cauza,  apreciind  ca 
reclamantul îndeplinește condițiile pentru încadrarea in gradul ”accentuat” de handicap. Ordinul 
MMFES si al MSP nr. 762/1992/2007- Cap. 7-Sectiunea III pct. 2, arata ca pentru încadrarea in 
gradul „accentuat” de handicap, persoana ar trebui sa se afle in următoarea situație: Se poate 
deplasa sprijinit în baston (sprijin unilateral) sau nesprijinit, dar cu mare dificultate;  Nu poate 
realiza mersul normal, nici chiar pe distanțe scurte; Deficit motor total al unui membru superior 
ce afectează activitatea profesională și cea cotidiană, asociat cu afectare funcțională a celuilalt 
membru toracic sau a unui membru pelvin ori deficit motor bilateral moderat.
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Invocă  recurenta  că  la  examinarea  din  luna  aprilie  2019,  comisia  a  constatat  ca 
reclamantul prezinta următoarea stare . Tulburări de mers, mers spastic ataxic posibil fără sprijin 
pe distante scurte;  ROT vii bilateral; Forța musculara membre inferioare bilateral— 4/5;  Forța 
musculara  membrul  superior  stâng=  5/5;   Forța  musculara  membrul  superior  drept=  5/5  şi 
susţine că este evident ca in aceasta situație nu sunt îndeplinite condițiile pentru încadrarea in 
gradul „accentuat” de handicap.

De  asemenea,  invocă  recurenta  că  a  arătat  instanței  de  fond  ca  si  Ancheta  sociala 
întocmită de Primăria comunei  releva faptul ca autonomia reclamantului este doar 
parțial afectata.

In plus, a făcut dovada ca reclamantul este si pensionat medical, iar Decizia Medicala 
Asupra Capacității de Munca nr. .06.2018 precizează ca deficienta funcționala a acestuia 
este una „medie”.

Toate aceste aspecte nu au fost avute in vedere de instanţa de fond, aceasta apreciind in 
mod greşit ca reclamantul îndeplinește condițiile legale pentru încadrarea in gradul de handicap 
"accentuat”. 

Referitor  la  Ordinul  M.S.  nr.  269/2019  ce  se  refera  la  atribuțiile  si  competentele 
Institutului de Medicina Legala Craiova, susţine recurenta că a arătat ca aceasta instituție nu are 
in atribuții efectuarea de expertize medico-legale in cauze de genul celei de faţă, însă instanţa de 
fond apreciază ca are atribuții făcând o aplicare greșită a prevederilor acestui ordin.

Citează recurenta art 2 din Ordin şi susţine că se observă că exista 4 arii majore in care 
IML Craiova are competenta de a efectua expertize medico-legale:  cauze privind infracțiuni; 
situații prevăzute de lege; expertize psihiatrice; cercetarea filiației, şi după cum se observa, IML 
Craiova  nu  are  competente  in  efectuarea  de  expertize  medico-legale  pentru  lămurirea  unor 
aspecte legate de încadrarea in grad de handicap.

Justificarea instanței de fond ca in prezenta cauza IML C  are atribuții in efectuarea 
expertizei  medico-legale  deoarece  articolul  2  din  ordin  stabilește  ca  aceasta  instituție  poate 
efectua  expertize  medico-legale  psihiatrice  nu  are  absolut  nicio  legătura  cu  speța  de  față. 
Diagnosticul  reclamantului  este  „tetrapareză  spastica”  o  afectare  neurologica  ce  duce  la 
probleme locomotorii. 

Mai susţine recurenta că articolul 5 din ordin arata ca „Institutul de Medicină Legală 
C  este singura unitate sanitară din județul D  care efectuează, potrivit legii, constatări,  
expertize, precum și alte lucrări medico-legale.”

Si  in  situația  in  care s-ar  considera  ca instanţa  de fond ar  fi  apreciat  corect  ca  IML 
C  are competente in efectuarea de expertize medico-legale in cauze de genul celei de fata, 
se observa ca practic,  expertiza medico-legala nu este efectuata de aceasta instituție.  Astfel,- 
neavând  experți  in  domeniul  corespunzător  diagnosticului  reclamantului,  IML  C  ii 
recomanda  acestuia  investigații  de  specialitate  la  orice  cabinet  privat,  iar  referatul  medical 
obținut de acesta, întocmit de un medic ce nu are absolut nicio legătura cu sistemul de medicina 
legala, constituie de fapt concluziile raportului de expertiza medico-legala.

Dând eficienta juridica raportului de expertiza medico-legala întocmit in condiții arătate, 
instanţa de fond încalcă prevederile art. 5 din ordin in sensul ca expertiza medico-legala depusa 
in cauza nu este realizata in condițiile legii de IML C , ci de un medic din afara sistemului 
de medicina legala.

Afirmația instanței de fond ca se opune efectuării unor altor evaluări si consideră ca doar 
medicii  comisiei  au competenta stabilirii  diagnosticului  si  stadiului  bolii  reclamantului,  fiind 
singurii ce pot face o evaluare a stării de sănătate a acestuia si ca acest lucru ar face inutila calea 
de atac prevăzută de lege împotriva certificatelor de încadrare in grad de handicap, este greșită, 
pentru următoarele considerente:

Invocă  recurenta  că  nu  a  afirmat  niciodată  ca  doar  medicii  comisiei  au  competenta 
stabilirii diagnosticului si stadiului bolii reclamantului, fiind singurii ce pot face o evaluare a 
stării de sănătate a acestuia;

Bineînțeles ca este de acord si cu alte evaluări, dar nu in orice condiții. Daca o întreagă 
echipa  de  specialiști  care  activează  in  diverse  domenii  de  evaluare  (medici,  psihologi, 
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kinetoterapeuti, asistenți sociali, etc.) este contrazisa, atunci o alta evaluare ar trebui făcută de un 
expert in domeniu, nu de orice medic specialist ce nu are absolut nicio legătura cu expertizele si 
cu sistemul de medicina legala.

  Nu a negat  dreptul  persoanei  nemulțumite  de a  se adresa instanței  cu o contestație 
împotriva  certificatului  de  încadrare  in  grad  de  handicap,  numai  ca,  fiind  vorba  de  un  act 
administrativ, instanţa ar trebui sa verifice legalitatea acestuia raportat la data emiterii, respectiv 
daca  comisia  a  aplicat  normele  legale  incidente  in  cauza,  daca  evaluarea  a  fost  făcută  de 
specialiștii ceruți de lege, daca diagnosticul reținut de comisie este același cu cel ce rezulta din 
documentele medicale ale reclamantului, etc. Numai ca instanţa nu a verificat aceste aspecte, 
apreciind contestația ca fiind întemeiată doar pe baza unui document întocmit de un medic ce nu 
are nici calitatea de a face  evaluări in domeniul încadrării in grad de handicap si nici calitatea de 
expert medico-legal. Plus ca evaluarea acestuia este făcută la distanta de luni de zile de la data 
evaluării făcută de noi.

Pentru toate aceste motive, a apreciat ca instanţa de fond a aplicat legea necorespunzător, 
motiv  pentru  care  a  solicitat  constatarea  legalităţii  si  temeinicia  recursului,  admiterea  si 
modificarea  in  totul  a  hotărârii  instanței  de  fond  in  sensul  respingerii  contestației  ca 
neîntemeiate.

In drept, recursul a fost întemeiat pe prevederile: art.  488, alin. 1, pct.8 din Codul de 
Procedura Civila  (r);   art.85 -  93 din Legea nr.448/2006 0,  privind protecția  și  promovarea 
drepturilor  persoanelor  cu handicap;   Ordinul  MMFES si  al  MSP nr.  762/1992/2007 pentru 
aprobarea  criteriilor  medicopsihosociale  pe  baza  cărora  se  stabilește  încadrarea  în  grad  de 
handicap;  Art. 20 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

In  baza  prevederilor  art.  223  C.pr.civ.(r)  coroborat  cu  art.  494  C.pr.civ.,  a  solicitat  
judecarea cauzei chiar si in lipsă.

La  data  de  03.12.2019  intimatul-reclamant  A  D  a  depus 
întâmpinare prin care a solicitat anularea recursului ca nemotivat, iar pe fond, în cazul în care 
veţi trece peste excepţiile invocate, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Cu privire la nulitatea recursului a invocat dispoziţiile art.  486 CPC, şi a susţinut că, 
cererea de recurs formulată de recurenta-parata redă si reia aceleași motive învederate in cadrul 
si necuprinzând nicio referire propriu-zisă la motivarea sentinței recurate și la vreun motiv de 
nelegalitate al acesteia.

Recurenta face aceleași referiri la examinarea din luna aprilie si la constatările medicilor, 
la faptul ca intimatul este pensionat medical din data de .2018.

De  asemenea,  recurenta  invoca  in  motivele  de  recurs  aceleași  motive  pe  care  le-a 
învederat in fata instanței de fond cu privire la faptul ca evaluarea făcută in cadrul expertizei nu 
a fost efectuata de către medici din cadrul IML C  si ca IML nu este competenta in a 
efectua astfel de expertize.

În consecință, a susţinut că în speță nu este posibilă o încadrare a motivelor de recurs în 
dispozițiile  art.  488  NCPC  ,  ceea  ce  echivalează  cu  nemotivarea  căii  de  atac,  a  solicitat 
constatarea nulității recursului, în condițiile art. art. 489 NCPC

Pe fond, a considerat că instanța in mod temeinic și legal a admis acțiunea formulată de 
către reclamant.

Actul  administrativ  supus controlului  de legalitate  exercitat  de instanța  de contencios 
administrativ este decizia de încadrare în grad de handicap nr.  din .04.2019, prin care 
Comisia  de  Evaluare  a  Persoanelor  Adulte  cu  Handicap  a  atestat  încadrarea  intimatului  — 
reclamant în gradul de handicap mediu.

Așa cum a reținut și prima instanță, din cuprinsul Raportului de evaluare complexa din 
data  de  12.02.2019  se  constată  că  diagnosticul  reclamantului  este  Tetrapareză  spastică 
progresiva, boala neurodegenerativă, atrofie infratentoriala, sindrom bipiramidal.

Tetrapareza  spastică  este  forma  de  paralizie  cerebrală  în  care  sunt  afectate  toate 
membrele  în  mod  egal  sau  membrele  superioare  sunt  mai  mult  afectate  decât  membrele 
inferioare.

Tetra pareză spastică este un sindrom de neuron motor central.
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Tetra pareză spastică asociază retard mental sever și microcefalie, reprezentând 5% din 
totalul formelor de paralizie cerebrală.

Tetra pareză spastică este forma cea mai severă de paralizie cerebrală, fiind caracterizată 
prin  retard  mental  sever  și  sindrom  bipiramidal  (hipertonie  cu  spasticitate,  reflexe 
osteotendinoase vii și semne patologice de tip piramidal Babinski, care apar bilateral). Membrele 
superioare  sunt  în hiperextensie  și  cele  inferioare sunt în flexie.  Pacientul  nu poate menține 
poziția ortostatică și nici nu poate merge.

În  Raport  se  retine  ca  prezintă  dependenţă  parțială  pentru  realizarea  activităților  de 
socializare, necesita sprijin parțial din partea familiei in activitățile de baza de zi cu zi, in igiena 
corporala, îmbrăcat/dezbrăcat, in servire si hrănire, mobilizare, deplasarea in exteriorul locuinței, 
in gestionarea propriilor venituri si efectuarea de cumpărături, ca depinde de alții in prepararea 
hranei. Se menționează ca prezinta unele dificultăți in vorbire, lipsa clarității si a fluentei.

Bolile neurodegenerative sunt afecțiuni incurabile și debilitante care duc la degenerarea 
progresivă și / sau moartea celulelor nervoase. Acestea cauzează probleme de deplasare (numite 
ataxii) sau de funcționare mentală (numite demente).

Bolile degenerative sunt boli care se agravează in timp, in ciuda tratamentului administrat 
ori a stilului de viată adoptat

Din documentația aferentă procedurii administrative și din proba cu expertiza medico — 
legală, ale cărei concluzii au fost în sensul că intimatul — reclamant, ca urmare a afecțiunilor 
medicale, necesită ajutor și supraveghere din partea altei persoane pentru a se deplasa și pentru 
activitățile zilnice, rezulta ca starea de sănătate a intimatului corespunde gradului accentuat de 
handicap.

Având in vedere faptul ca intimatul suferă de o boala degenerativă progresiva, este de rea 
credința dar si lipsit de orice suport real si deontologie profesionala medicala ca recurenta sa 
invoce la peste un an jumătate de la emitere Decizia Medicala Aspra Capacității de munca nr 

.06.2016 care precizează ca deficienta funcțională este una medie.
A considerat ca IML C  are competentă in a efectua astfel de expertize, încadrând-

se in situațiile prevăzute de lege. În acest sens s-a pronunțat si ICCJ. (Decizia nr. 2533/2011. 
Contencios)

Toate expertizele in astfel de cauze au fost efectuate de către IML.
A arătat  că expertiza  a fost  efectuata  de către  medici  specialiști  din cadrul Spitalului 

Județean de Urgenta C  si poartă avizul IML C .
Daca aceasta instituție nu ar fi avut competentă in a efectua astfel de expertize, nu ar fi 

efectuat aceasta expertiza si nu ar fi avizat-o.
Investigațiile au fost efectuate de către specialiști din cadrul SPITALULUI JUDEȚEAN 

DE URGENTA C .
Invocă intimatul dispoziţiile art 330 CPC şi susţine că prevederile art. 85 alin. (3) din 

Legea nr. 448/2006 republicată conțin dispoziții referitoare Ia competența autorităților publice, 
în faza administrativă, de a stabili încadrarea în grad și tip de handicap a adulților cu handicap.

Legea nr. 448/2006 republicată nu poate exclude competența unui laborator sau a unui 
institut  de  specialitate  în  a  efectua  expertizele  solicitate  de  instanțele  judecătorești,  în  faza 
contencioasă, în temeiul art. 201 alin. (2) vechiul C. proc. civ., art. 330 alin 2 art. noul cod de 
procedura civila (ICCJ. Decizia nr. 2533/2011 Contencios)

Asemenea  institute  de  specialitate,  însuși  recurentul  este  de  acord,  au  competența  să 
evalueze starea de sănătate și să efectueze investigațiile necesare pentru determinarea acesteia.

Probele administrate  în cauză,  inclusiv cele  din faza administrativă,  sunt analizate  de 
instanțele judecătorești, iar soluția este dispusă în funcție de întregul ansamblu probator.

Concluziile expertizei medico-legale dispusă de instanța de judecată au fost în sensul că 
afecțiunile  reclamantului  influențează  statica și  mersul,  reclamantul  necesita  ajutor  parțial  in 
activitățile de baza de zi  cu zi,  in igiena corporala,  îmbrăcat/dezbrăcat,  in servire si hrănire, 
mobilizare, deplasarea in exteriorul locuinței, in gestionarea propriilor venituri si efectuarea de 
cumpărături, ca depinde de alții in prepararea hranei. Se menționează ca prezinta unele dificultăți 
in vorbire, lipsa clarității si a fluentei.
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Expertiza  medico-legală  nu  se  poate  pronunța  asupra  încadrării  într-un  alt  grad  de 
handicap, de unde reiese faptul că nu s-au încălcat dispozițiile Legii nr. 448/2006, republicată.

Pentru  încadrarea  în  gradul  de  handicap  accentuat,  conform  prevederilor  Ordinului 
comun nr. 762/2007 și nr. 1992/2007, la cap. VII, subcapitolul 3, este obligatoriu ca afecțiunile 
să influențeze statica și mersul, iar persoanele să se poată deplasa sprijinite de baston, dar cu 
mare dificultate.

Intimatul-reclamant se încadrează în normele impuse de ordinul comun susmenționat.
Față de acestea, nefiind întrunite dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ., art. 20 

alin. din Legea nr. 554/2004 modificată și completată, a solicitat respingerea recursului.
A solicitat obligarea la plata cheltuielilor de judecata- contravaloare expertiza medicala si 

onorariu avocat.
In probațiune a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, pe care le va depune pana la 

primul termen de judecata.
Examinând  recursul  prin  prisma  motivelor  formulate  şi  dispoziţiilor  legale 

incidente în cauză, Curtea constată următoarele:
Recurenta susţine că expertiza medico-legală dispusă în cauză reprezintă un mijloc de 

probă greșit, deoarece Legea nr. 448/2006 și legislația subsecventă, cu referire la art.  2 şi art 5 
Ordinul nr 269/2019 al Ministerului Sănătăţii, precizează că I.M.L. C  nu are competențe 
legale  în materie,  iar  expertiza nu a fost  realizată  în condiţiile  legii  de specialişti  din cadrul 
I.M.L. Craiova ci de un medic din afara sistemului de medicină legală.

Curtea reţine că această critică este nefondată.
Art. 2 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr 269/2019 nu instituite norme legale noi ci reia 

dispoziţiile art 1 din O.G. nr 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de 
medicină legală.

Or,  asupra  competenţei  unui  laborator  sau  institut  de  medicină  legală  de  a  efectua 
expertizele solicitate de instanţele judecătoreşti,  instanţele,  inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, s-au pronunţat în repetate rânduri după intrarea în vigoare a O.G. nr 1/2000, cu titlu de 
exemplu Curtea amintind Deciziile nr 3136/2012 şi . 2533/2011, pronunţate de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie-Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Astfel,  s-a  stabilit  în  practica  judiciară  că  prevederile  art.  85  alin.  (3)  din  Legea  nr. 
448/2006 republicată  conțin  dispoziții  referitoare  la  competența  autorităților  publice,  în  faza 
administrativă, de a stabili încadrarea în grad și tip de handicap a adulților cu handicap dar Legea 
nr.  448/2006  republicată  nu  poate  exclude  competența  unui  laborator  sau  a  unui  institut  de 
specialitate în a efectua expertizele solicitate de instanțele judecătorești, în faza contencioasă, în 
temeiul art. 330 C. proc. civ., iar asemenea institute de specialitate, au competența să evalueze 
starea de sănătate și să efectueze investigațiile necesare pentru determinarea acesteia.

Cum în  această  materie  nu  au  intervenit  modificări  legislative  de  natură  să  schimbe 
această soluţie jurisprudenţială, Curtea constată ca fiind nefondată susţinerea recurentei privind 
necompetenţa  I.M.L.  C  de  a  efectuat  expertize  medico-legale  în  litigiile  privind 
contestarea certificatelor de încadrare în grad de handicap.

De altfel, admisibilitatea probei cu expertiza de specialitate rezultă din dispoziţiile art. 26 
din Ordinul Ministrului Justiţiei şi Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 1134/255/2000 în care se 
prevede  posibilitatea  expertizării  medico  -  legale  pentru  constatarea  dezvoltării  fizice,  a 
infirmităţilor şi a stărilor de boală, evaluarea stării de sănătate şi constatarea capacităţii psihice,  
aşa cum este şi în situaţia din speţă. 

În ceea ce priveşte faptul că la întocmirea raportului medico-legal contestat de recurente 
ar fi fost avute în vedere documente medicale emise un medic dintr-o unitate medicală privată, 
Curtea reţine că aceasta nu constituie o cauză de nelegalitate a probei cu raportul medico-legal,  
fiind  permisă  sprjinirea  efectuării  expertizelor  prin  consulturi  de  specialitate  şi  investigaţii 
paraclinice efectuate de unităţi sanitare de stat sau private, realizate în mod obligatoriu de un 
medic specialist sau primar, după cum rezultă din dispoziţiile art 40 şi 41 din H.G. nr. 774/2000, 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 
privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală.
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Totodată este permisă pentru elaborarea raportului de expertiză medico-legală utilizarea 
documentelor  medicale,  fişelor  de observaţie  clinică  întocmite  de unităţi  sanitare  de stat  sau 
private,  care  au  chiar  obligaţia  de  a  pune  la  dispoziţia  instituţiilor  medico-legale  astfel  de 
documente, la cererea acestora, după se prevede în art 42 din H.G. nr. 774/2000.

În  consecinţă  faptul  că  medicii  legişti  din  cadrul  I.M.L.  C  au  avut  în  vedere 
documente  medicale  emise  şi  de  medici  primari/specialişti  din  unităţi  sanitare  private  nu 
constituie o încălcare a regulilor de elaborare a rapoartelor medico-legale şi nu atrage nulitatea 
acestora.

Totodată Curtea constată că raportul de expertiză medico-legală a fost întocmit de un 
medic legist din cadrul I.M.L C , cu examinarea persoanei, a reclamantului, cu respectarea 
dispoziţiilor  legale anterior indicate,  acesta având în vedere la întocmirea raportului  şi actele 
medicale emise de medici specialişti şi primari din cadrul unor unităţi medicale de stat şi private.

De altfel, examinarea neurologică, psihiatrică şi de recuperare medicală, a fost realizată 
în cadrul  Spitalului Clinic Judeţean Universitar C , nefiind fondate susţinerile recurentei 
raportul de expertiză medico-legală ar fi avut în vedere doar opinia unui medic dintr-o unitate 
medicală privată.

Constatând  că  nu  sunt  întemeiate  criticile  recurentei  privind  legalitatea  raportului  de 
expertiză medico-legală întocmit în cursul cercetării judecătoreşti în faţa primei instanţe, Curtea 
reţine că sunt nefondate şi criticile recurentei privind încadrarea în grad de handicap stabilită de 
instanţa de fond.

Curtea reţine că Legea nr 448/2006 şi Legea nr 554/2004 stabilesc posibilitatea titularului 
certificatului de a-l contesta la instanţa de contencios administrativ iar în cadrul acţiunii civile 
declanşate, judecătorul este cel care apreciază probele administrate în cauză, potrivit art.264 alin.2 
Cod pr civilă  „în vederea stabilirii  existenţei  sau inexistenţei  faptelor  pentru a căror dovedire 
probele au fost incuviinţate, judecătorul le apreciază în mod liber, potrivit convingerii sale....”.

În cauza de faţă, Curtea reţine, contrar susţinerilor recurentei, că judecătorul fondului şi-a 
întemeiat convingerea nu numai pe raportul de evaluare complexă întocmit intimatului-reclamant, 
nefiind ţinut de hotărârea Comisiei privind încadrarea sau neîncadrarea reclamantului într-un grad 
de handicap, ci şi pe celelalte probe administrate în cauză, inclusiv raportul de expertiză medico-
legală  întocmit  de  Institutul  de  Medicină  Legală  Craiova,  tocmai  legea  oferind  posibilitatea 
contestării hotărârii comisiei de evaluare.

În  urma  administrării  probei  cu  expertiza  medico  -  legală  şi  coroborării  acesteia  cu 
înscrisurile depuse îi revine instanţei de judecată obligaţia de a verifica legalitatea încadrării în 
grad  de  handicap  de  către  comisie,  constatările  comisiei  din  procesul  de  evaluare  complexă 
neavând o valoare probatorie superioară raportului de expertiză medico-legală.

Curtea  mai  reţine  că  verificarea  corectitudinii  încadrării  în  grad  de  handicap  a  fost 
efectuată de către instanţa de judecată şi nu de către expert, în raport de probele administrate în 
cauză, inclusiv raportul de expertiză medico-legală, instanţa  având in vedere că principiul care 
stă la baza evaluării si pe cale de consecinţă a încadrării in grad de handicap este acela ca se 
evaluează capacitatea persoanei de a se descurca in mediul ambiant, funcţionalitatea acesteia in 
ansamblu  si  nu boala ca atare  apreciind în mod corect  că sunt întrunite  condiţiile  prevăzute 
Capitolul 7 secţiunea III pct 2 din Anexa la Ordinul MMFES şi MSP nr. 762/1992/2007 pentru 
ca reclamantul  să fie încadrat  în gradul de handicap accentuat,  având în vedere diagnosticul 
acestuia şi  faptul că pentru a se reţine acest  grad de handicap este suficient ca persoana să 
prezinte  „Deficienţă  locomotorie  accentuată.  Se  poate  deplasa  sprijinit  în  baston  (sprijin 
unilateral) sau nesprijinit, dar cu mare dificultate. Nu poate realiza mersul normal, nici chiar pe 
distanţe scurte.”, iar conform deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr .06.2018, 
invocată chiar de recurentă,  reclamantul intimat are capacitatea de muncă redusă cel puţin la 
jumătate.

Or,  reclamantul  nu se poate  deplasa  normal  nici  pe distanţe  scurte,  având nevoie de 
sprijin, iar în lipsa sprijinului mersul acestuia era la data examinării acestuia de către Comisia de 
Evaluare pârâtă, „spastico-artaxic (....) cu bază largă de susţinere”, deci nu normal şi nu putea 
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desfăşura nici „activităţi profesionale normale, în funcţie de natura profesiei”, având capaciatatea 
de muncă redusă cel puţin la jumătate.

În consecinţă, în acord cu instanţa de fond, Curtea reţine că la data emiterii certificatului 
de încadrare în grad de handicap contestat în prezenta cauză nu erau îndeplinite condiţiile pentru 
încadrarea  reclamantului  în  grad  de  handicap  accentuat,  aşa  cum  eronat  a  stabilit  pârâta 
recurentă.

Având  în  vedere  că  reclamantul  intimat  nu  numai  că  avea  o  deficienţă  locomotorie 
accentuată, în sensul că nu putea realiza mersul normal nici pe distanţe scurte şi nu mai putea 
desfăşura  o  activitate  profesională  normală,  fiind  nevoie  de  ajutor  parţial  din  partea  altei 
persoane pentru deplasare, alimenaţie şi asigurarea igienei personale, Curtea reţine că în mod 
legal instanţa de fond a constatat că acesta trebuia încadrat în gradul de handicap accentuat, iar 
aplicarea  rigidă,  în  cauză,  a  unor  indici  şi  criterii  fără  a  avea  în  vedere  situaţia  concretă  a 
persoanei, nu o poate lipsi pe aceasta de drepturile conferite de lege. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea reţine că sunt nefondate criticile formulate 
de recurenta pârâtă,  în cauză nefiind incident motivul de nelegalitate prev de art.  488 pct. 8 
C.pr.civ., invocat de recurentă şi nu sunt identificate alte cazuri de ordine de publică de casare a 
sentinţei, astfel că văzând si disp. art. 496 C.pr.civ., va fi respins ca nefondat recursul formulat.

Urmare a respingerii  recursului  recurenta pârâtă  este în culpă procesuală,  astfel  că în 
temeiul art 451 alin 1 şi art 453 alin 1 Cod pr civilă, Curtea va obliga recurenta pârâtă  să achite  
intimatie reclamantei suma de  cu titlu de cheltuieli de judecată - reprezentând onorariul 
apărătorului ales în recursul.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge  recursul  declarat  de  recurenta-pârâtă  COMISIA  DE  EVALUARE  A 
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DOLJ, cu sediul în Craiova, str. C-tin Lecca, 
nr. 32, jud. Dolj, împotriva sentinței nr.1400 din data de 10.10.2019, pronunțată de Tribunalul 
Dolj, Secția Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3002/63/2019, în contradictoriu cu 
intimatul-reclamant  A  D ,  cu  domiciliul  în  ,   

 
Obligă pe recurenți la  avocat în recurs în favoarea intimatului. 
Definitivă.
Pronunțată azi 10.12.2019 prin punerea la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

  
Preşedinte,

Marius Emanuel Plugărescu Judecător,
Laura Mariana Beucă Judecător,

Nadia Silvia Dinu Grefier,
Cristiana Lavinia Bălan    

Red./Tehnored. jud. M.E.P
Tehnored.C.B./4 ex./
Jud.fond. A.M.S.

8

Bogdan
www.avocatvelescu.ro




