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Pentru aplicarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 346/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu 

modificările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din 

Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare, ministrul apărării 

naţionale emite prezentul ordin. 
Art. 1 
În vederea efectuării expertizei medicale a persoanelor care îşi desfăşoară 

activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe navele maritime sau fluviale, la 

nivelul Ministerului Apărării Naţionale se constituie următoarele comisii: 
a)Comisia de expertiză medicală; 
b)Comisia superioară de expertiză medicală. 
Art. 2 
Comisiile prevăzute la art. 1 se organizează şi funcţionează în cadrul 

Centrului de Medicină Navală, potrivit regulamentului prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 3 
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, 

comisiile prevăzute la art. 1 elaborează Normele metodologice şi baremul 

medical privind expertiza medicală a persoanelor care îşi desfăşoară 

activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe navele maritime sau fluviale, care 

se aprobă de şeful Statului Major al Forţelor Navale, cu avizul şefului 

Direcţiei medicale. 
Art. 4 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul general 

al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 28/1991 pentru aprobarea 

"Normelor tehnice medicale şi metodologice privind expertiza medico-

militară a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbaric 

şi pe navele marinei militare" şi a "Baremului medical pentru stabilirea 

aptitudinii de scufundare şi îmbarcare a personalului militar şi 

salariaţilor civili din marina militară"
*)
. 

_____ 
*
) Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 28/1991 nu a 

fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca 

obiect reglementări din sectorul de apărare şi securitate naţională. 
Art. 5 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 

 
Ministrul apărării naţionale, 
Gabriel Oprea 
ANEXĂ 



REGULAMENT  
de organizare şi funcţionare a Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei 

superioare de expertiză medicală 
 
Art. 1 
Comisia de expertiză medicală şi Comisia superioară de expertiză medicală 

sunt organisme care au ca obiectiv expertizarea din punct de vedere medical 

a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe 

navele maritime ori fluviale. 
Art. 2 
În sensul prezentului regulament, prin persoane care îşi desfăşoară 

activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe navele maritime ori fluviale se 

înţelege cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, 

personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi alte persoane 

care îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea în mediul 

hiperbar şi/sau pe navele maritime ori fluviale. 
Art. 3 
(1)Comisia de expertiză medicală este compusă din: 
a)preşedinte – un medic specialist/primar în specialitatea expertiză 

medicală; 
b)membri – câte un medic specialist/primar pentru fiecare dintre 

specialităţile chirurgie, boli interne, oto-rino-laringologie, neurologie, 

oftalmologie, psihiatrie, dermatologie, stomatologie, imagistică medicală 

şi laborator de analize medicale. 
(2)Secretariatul Comisiei de expertiză medicală este asigurat de un 

subofiţer sanitar. 
(3)Componenţa nominală a Comisiei de expertiză medicală se stabileşte prin 

ordinul de zi pe unitate al Centrului de Medicină Navală, la începutul 

fiecărui an calendaristic. 
Art. 4 
Comisia de expertiză medicală stabileşte aptitudinea de scufundare sau de 

îmbarcare a persoanelor prevăzute la art. 2, după efectuarea controlului 

medical de specialitate şi a investigaţiilor clinice şi paraclinice 

necesare în acest scop. 
Art. 5 
Comisia de expertiză medicală se întruneşte, de regulă, săptămânal, precum 

şi ori de câte ori este nevoie. 
Art. 6 
(1)Comisia de expertiză medicală îşi desfăşoară activitatea în prezenţa 

tuturor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1), iar hotărârea privind 

expertiza medicală se adoptă cu votul a cel puţin două treimi dintre 

acestea. 
(2)Activitatea Comisiei de expertiză medicală se consemnează într-un 

proces-verbal de şedinţă, document care se înregistrează la compartimentul 

documente clasificate al Centrului de Medicină Navală. 
(3)Hotărârea privind expertiza medicală se materializează prin emiterea de 

către Comisia de expertiză medicală a unei decizii medicale. 
Art. 7 
Împotriva deciziei medicale emise de Comisia de expertiză medicală se poate 

formula contestaţie la Comisia superioară de expertiză medicală, în termen 

de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia. 
Art. 8 
(1)Comisia superioară de expertiză medicală este compusă din: 
a)preşedinte – comandantul Centrului de Medicină Navală; 
b)membri – 3 medici primari din cadrul Centrului de Medicină Navală, un 

medic primar din cadrul Centrului de Scafandri şi un medic primar desemnat 

de Statul Major al Forţelor Navale. 
(2)Secretariatul Comisiei superioare de expertiză medicală este asigurat de 

un subofiţer sanitar. 
(3)Componenţa nominală a Comisiei superioare de expertiză medicală se 

stabileşte prin ordinul de zi pe unitate al Centrului de Medicină Navală, 

la începutul fiecărui an calendaristic. 
Art. 9 
Comisia superioară de expertiză medicală are următoarele atribuţii: 
a)soluţionează contestaţiile formulate împotriva deciziilor medicale emise 

de Comisia de expertiză medicală; 
b)coordonează şi controlează activitatea Comisiei de expertiză medicală; 
c)colaborează pe probleme specifice de expertiză medicală cu alte structuri 



medicale sau medico-militare. 
Art. 10 
Comisia superioară de expertiză medicală se întruneşte ori de câte ori este 

nevoie. 
Art. 11 
(1)Comisia superioară de expertiză medicală îşi desfăşoară activitatea în 

prezenţa tuturor persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1), iar hotărârea 

privind expertiza medicală se adoptă cu votul a cel puţin două treimi 

dintre acestea. 
(2)Activitatea Comisiei superioare de expertiză medicală se consemnează 

într-un proces-verbal de şedinţă, document care se înregistrează la 

compartimentul documente clasificate al Centrului de Medicină Navală. 
(3)Hotărârea privind expertiza medicală se materializează prin emiterea de 

către Comisia superioară de expertiză medicală a unei decizii medicale. 
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