
DECIZIE nr. 6 din 30 august 2019 privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul
colegiilor teritoriale şi gestionarea mecanismului de alertă
În temeiul art. 431 lit. b), art. 4112, 438 şi 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 47 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat
prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. 1
(1) Cazurile de restrângere sau de interzicere de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale, în întregime
sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei medicale pe teritoriul României sunt
supuse procedurii mecanismului de alertă.
(2) Sunt supuse aceleiaşi proceduri şi situaţiile în care expiră o interdicţie sau o restricţie dintre cele menţionate la alin.
(1), precum şi orice altă schimbare ulterioară a situaţiei iniţial comunicate.
Art. 2
Mecanismul de alertă presupune informarea de către Colegiul Medicilor din România, prin intermediul Sistemului de
informare al pieţei interne, a autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la survenirea
uneia dintre situaţiile ce fac obiectul mecanismului de alertă.
Art. 3
(1) În vederea operării bazei de date a Colegiului Medicilor din România şi a realizării mecanismului de alertă, colegiile
teritoriale au obligaţia de a pune în executare, prin emiterea unei decizii de către biroul consiliului teritorial, orice măsură
de restrângere sau de interzicere, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a
profesiei medicale pe teritoriul României, precum şi de reluare a activităţii medicului aflat în propria evidenţă, în special în
următoarele situaţii:
a) sentinţă penală definitivă;
b) decizie a comisiei de disciplină de restrângere sau de interzicere, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter
temporar, a dreptului de practică a profesiei medicale pe teritoriul României;
c) decizie a Comisiei superioare de disciplină privind menţinerea ori aplicarea unei sancţiuni disciplinare de restrângere
sau de interzicere în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei medicale pe
teritoriul României;
d) cerere de suspendare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România;
e) cerere de renunţare la calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
f) constatarea neavizării certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România din cauza neexercitării profesiei de
medic pentru o perioadă neîntreruptă mai mare de 5 ani;
g) existenţa unei cereri de reînscriere în Colegiul Medicilor din România, iar solicitantul îndeplineşte condiţiile legale de
reînscriere.
(2) Comisia superioară de disciplină comunică colegiului teritorial în evidenţa căruia se află medicul reclamat în cauza
soluţionată minuta soluţiei adoptate, dacă prin aceasta se dispune restrângerea sau interzicerea, în întregime sau în
parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei medicale pe teritoriul României a medicului
respectiv, în termen de maximum 24 de ore de la adoptarea ei. Comunicarea minutei se face în format electronic la
adresa de poştă electronică a colegiului teritorial.
Art. 4
Decizia biroului executiv al consiliului colegiului teritorial conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) numărul deciziei;
b) data adoptării deciziei;
c) prezentarea documentului sau motivului care a stat la baza emiterii deciziei;
d) calificarea cu care acesta exercita sau, după caz, exercită profesia de medic;
e) sfera de aplicare: restricţie sau interdicţie, după caz;
f) numele şi prenumele medicului în cauză;
g) numărul de înregistrare al medicului;
h) data şi locul naşterii;
i) adresa de corespondenţă a medicului, respectiv adresa poştală, precum şi, dacă este cunoscută, adresa de e-mail a
acestuia;
j) intervalul pentru care se aplică restricţia sau interdicţia, respectiv data de începere şi data de sfârşit al interdicţiei în
cazul suspendării temporare a dreptului de liberă practică.
Art. 5
(1) Decizia de restrângere sau de interzicere în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de
practică a profesiei medicale pe teritoriul României se emite în termen de maximum 3 zile de la data la care biroului
consiliului colegiului teritorial i s-a comunicat existenţa unei situaţii prevăzute la art. 3 şi se comunică, de îndată,
medicului al cărui drept de liberă practică a fost restrâns ori ridicat, departamentului care are atribuţia de a opera în
baza de date a Colegiului Medicilor din România, precum şi Colegiului Medicilor din România.
(2) Decizia se comunică în format "pdf semnat electronic", către Colegiul Medicilor din România, la adresa de e-mail:
"office@cmr.ro".
Art. 6
Colegiile teritoriale ţin evidenţa deciziilor emise şi, în mod corespunzător, emit şi comunică o nouă decizie şi în
următoarele situaţii:
a) la împlinirea termenului pentru care dreptul de liberă practică a fost restrâns ori interzis;
b) s-a pronunţat o hotărâre judecătorească ce determină modificarea situaţiei avute în vedere;
c) s-a pronunţat o hotărâre judecătorească de suspendare a măsurii care a stat la baza emiterii deciziei respective;
d) orice altă schimbare ulterioară a situaţiei iniţial comunicate.
Art. 7
(1) Colegiul Medicilor din România, prin departamentul de avizări, analizează deciziile comunicate de către colegiile
teritoriale şi decide introducerea în Sistemul de informare al pieţei interne a autorităţilor competente din statele
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membre ale Uniunii Europene şi informează medicul cu privire la faptul că situaţia sa profesională referitoare la
restrângerea sau interzicerea, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei
medicale pe teritoriul României a făcut obiectul mecanismului de alertă, fiind comunicată autorităţilor competente din
statele membre ale Uniunii Europene.
(2) În cazul existenţei unei inadvertenţe în informarea transmisă prin mecanismul de alertă, medicul vizat poate solicita
rectificarea informării.
(3) Decizia de rectificare a informării iniţiale prin Sistemul de informare al pieţei interne face obiectul prevederilor
prezentei decizii.
Art. 8
La nivelul Colegiului Medicilor din România, precum şi la nivelul fiecărui colegiu teritorial se vor lua măsurile
organizatorice necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de prezenta decizie şi pentru urmărirea alertelor primite
ori transmise.
Art. 9
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data
publicării ei.
Art. 10
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr.
18/2018 privind gestionarea mecanismului de alertă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 18
octombrie 2018.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 824 din data de 10 octombrie 2019
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