Lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România

Forma pusă pe transparență decizională
Titlul I Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta lege reglementează un cadru
unitar de exercitare a profesiilor în
sistemul de sănătate, care să contribuie la
siguranţa pacienţilor şi la îmbunătăţirea
calităţii serviciilor de sănătate, prin:
a) stabilirea condiţiilor în care persoanele
care exercită profesii în sistemul de
sănătate au pregătirea necesară pentru
practicarea profesiei în domeniul
sănătăţii, alte calificări profesionale, dacă
este cazul, cunoştinţe şi aptitudini
necesare pentru exercitarea profesiei;
b) crearea unui corp profesionist pentru
îngrijirea sănătăţii;
c) facilitarea cooperării între
profesioniştii din sistemul de sănătate.
Art. 3
(1) Profesiile din sistemul de sănătate
reglementate la nivelul Uniunii
Europene, care beneficiază de
recunoaştere automată în cazul
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege
pentru aplicarea procedurilor de
recunoaştere automată, sunt cele de
medic, farmacist, medic dentist, asistent
medical generalist şi moaşă şi se exercită
în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
(2) Personalul cu studii universitare
cuprinde, pe lângă profesiile
reglementate la nivelul Uniunii Europene
şi alte categorii de personal, precum
biochimişti, biologi, chimişti, psihologi,
dieteticieni, fizioterapeuţi şi alt personal
de specialitate cu studii superioare, care
lucrează în domeniul prevenirii,
menţinerii şi îmbunătăţirii stării de
sănătate a populaţiei.
(3) Atribuţiile personalului prevăzut la
alin. (2) sunt reglementate prin prevederi

Propuneri Colegiul Medicilor din
Romania
Art. 1
Prezenta lege reglementează un cadru
unitar de exercitare a profesiilor în
sistemul de sănătate, care să contribuie la
siguranţa pacienţilor şi la îmbunătăţirea
calităţii serviciilor de sănătate, prin:
a) stabilirea condiţiilor în care persoanele
care au pregătirea necesară conform
prevederilor în vigoare pot practica în
sistemul de sănătate;
b) crearea menținerea unui corp
profesionist pentru îngrijirea sănătăţii;
c) facilitarea cooperării între
profesioniştii din sistemul de sănătate.

Art. 3
(1) Profesiile din sistemul de sănătate
reglementate la nivelul Uniunii Europene,
care
beneficiază de recunoaştere
automată în România în cazul îndeplinirii
condiţiilor prevăzute de lege pentru
aplicarea procedurilor de recunoaştere
automată, sunt cele de medic, farmacist,
medic dentist, asistent medical generalist
şi moaşă şi se practică, în condiţiile
stabilite prin prezenta lege.
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Motivatie

legale specifice, iar obligaţiile ce le revin
în cadrul spitalelor sunt stabilite prin
regulamentele de organizare şi
funcţionare ale acestora.
(4) Prin excepţie de la alin. (3) profesiile
de dietetician, fizioterapeut, biochimist,
biolog, chimist sunt reglementate prin
prezenta lege.
(5) Personalul de specialitate cu studii
superioare are obligaţia să participe,
potrivit pregătirii sale, la activitatea de
acordare a asistenţei medicale populaţiei.
Art. 7
Principalele obligaţii ale personalului din
sistemul de sănătate sunt:
a) promovarea şi menţinerea sănătăţii,
prevenirea îmbolnăvirilor, vindecarea
bolnavilor sau atenuarea durerilor,
conform pregătirii profesionale;
b) respectarea prevederilor legale în
vigoare privind drepturile pacienţilor;
c) acordarea asistenţei medicale de
urgenţă pacienţilor care au nevoie,
potrivit pregătirii profesionale;
d) eliberarea şi păstrarea documentelor
medicale, cu respectarea confidenţialităţii
informaţiilor, conform prevederilor
legale în vigoare;
e) menţinerea şi îmbunătăţirea pregătirii
profesionale;
f) încheierea asigurării de răspundere
civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, în condiţiile legii.
Titlul II Profesia de medic
Cap. I Dispoziţii generale
Art. 8
(1) Prezentul titlu stabileşte cadrul legal
pentru exercitarea pe teritoriul României
a profesiei de medic.
(2) Profesia de medic se exercită de către
persoanele posesoare ale unui titlu de
calificare în medicină, care pot fi:
a) cetăţeni români;
b) cetăţeni ai unui stat membru UE, ai
unui stat aparţinând SEE sau ai
Confederaţiei Elveţiane
c) soţul unui cetăţean român, precum şi
descendenţii şi ascendenţii în linie
directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean
român, indiferent de cetăţenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetăţean al
unui stat membru, aşa cum sunt definiţi

e) menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
standardului pregătirii profesionale;

c) soţul/soţia unui cetăţean român,
precum şi descendenţii şi ascendenţii în
linie directă, aflaţi în întreţinerea unui
cetăţean român, indiferent de cetăţenia
acestora;
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la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 102/2005
privind libera circulaţie pe teritoriul
României a cetăţenilor statelor membre
ale Uniunii Europene şi Spaţiului
Economic European, republicată,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 260/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai
statutului de rezident permanent în
România;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe
termen lung acordat de către unul dintre
statele membre;
g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai
Cărţii Albastre a UE eliberată în
România sau de un alt stat membru al
UE.
Art. 9
Pentru exercitarea profesiei de medic,
persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2)
trebuie să îndeplinescă următoarele
condiţii:
a) să aibă o pregătire profesională
corespunzătoare;
b) să comunice bine cu pacienţii ;
c) să fie un bun organizator al actului
medical;
d) să lucreze în echipă;
e) să aibă capacitatea de a evalua
problemele de sănătate;
f) să deţină cunoştinţe în domeniul
ştiinţelor medicale, după caz.
Cap. II Nedemnităţi şi
incompatibilităţi
Art. 13
(1) Exercitarea profesiei de medic este
incompatibilă cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator al
unităţilor de producţie ori de distribuţie
de produse farmaceutice sau materiale
sanitare;
b) starea de sănătate fizică sau psihică
necorespunzătoare pentru exercitarea
profesiei medicale.
(2) Pe timpul stării de incompatibilitate
se suspendă dreptul de exercitare a
profesiei.
(3) În termen de 10 zile de la apariţia
situaţiei de incompatibilitate, medicul

Propunem eliminarea art. 9

a) calitatea de angajat ori de colaborator
al unităţilor de producţie ori de distribuţie
de produse farmaceutice sau de material
sanitare, cu excepţia situaţiilor în care
este vorba de participarea la
efectuarea unor studii clinice ori la
desfăşurarea unor activităţi ori
manifestări cu caracter ştiinţific sau
medical;

3

Se creaza
posibilitatea
analizarii
subiective a
indeplinirii
conditiilor
avand in
vedere ca nu
exista criterii
obiective in
functie de
care sa se
realizeze
aceasta
analiza.

este obligat să anunţe colegiul al cărui
membru este.
(4) La sesizarea oricărei persoane sau a
medicului în cauză, a unei instituţii sau
autorităţi interesate, preşedintele
colegiului din care face parte medicul
poate institui o comisie specială, pentru
fiecare caz în parte, alcătuită din 3
medici specialişti cu minim 5 ani
vechime din specialitatea în care este
confirmatcel în cauză, pentru a confirma
sau a infirma situaţia de
incompatibilitate.
Cap. III Autorizarea exercitării
profesiei de medic
Art. 14
(1) Medicii care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 8 exercită profesia pe
baza certificatului de membru al
Colegiului Medicilor din România,
denumit în continuare CMR, avizat anual
în temeiul asigurării de răspundere civilă,
pentru greşeli în activitatea profesională,
valabilă pentru anul respectiv.
(2) În caz de prestare temporară sau
ocazională de servicii pe teritoriul
României, medicii cetăţeni ai unui stat
membru, stabiliţi într-un stat membru,
sunt exceptaţi de la obligativitatea
înscrierii în CMR. Accesul la activităţile
de medic pe durata prestării serviciilor se
face conform prevederilor prezentului
titlu.
(3) Certificatul de membru al CMR se
acordă pe baza următoarelor acte:
a) documentele care atestă formarea în
profesie;
b) certificatul de sănătate;
c) declaraţie pe propria răspundere că nu
se găsesc în vreunul dintre cazurile de
nedemnitate sau incompatibilitate
prevăzute de prezentul titlu;
d) certificatul de cazier judiciar.
(4) Certificatul de membru devine
operativ numai după încheierea asigurării
de răspundere civilă.

Art. 14
(1) Medicii care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 8 exercită profesia pe
baza certificatului de membru al
Colegiului Medicilor din România,
denumit în continuare CMR, avizat anual
în temeiul asigurării de răspundere civilă
pentru greşeli în activitatea profesională,
valabilă pentru anul respectiv, conform
procedurii adoptate prin decizie a
Consiliului National al C.M.R.
(2) În caz de prestare practică temporară
sau ocazională de servicii a profesiei de
medic pe teritoriul României, medicii
cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi
într-un stat membru, sunt exceptaţi de la
obligativitatea înscrierii în CMR.
(3) În vederea obtinerii certificatului
Certificatul de membru al CMR se acordă
pe baza următoarelor acte, se vor depune
cel putin urmatoarele acte:
a) documentele care atestă formarea în
profesie;
b) certificatul de sănătate fizică şi psihică;
c) declaraţie pe propria răspundere că nu
se găsesc în vreunul dintre cazurile de
nedemnitate
sau
incompatibilitate
prevăzute de prezentul titlu;
d) certificatul de cazier judiciar;
e) in cazul medicilor care au mai fost
sau sunt inscrisi ca medici in
organisme profesionale similare in alte
state, certificatul de probitate
profesională eliberate de statul
membru de origine sau de
provenienţă.
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(4) Certificatul de membru devine
operativ numai după încheierea asigurării
de răspundere civilă.
Art. 15
(1) Medicii se pensionează la vârsta de
67 de ani, indiferent de sex.
(2) La cerere, medicii se pot pensiona în
condiţiile cadrului normativ în vigoare
privind sistemul unitar de pensii publice.
(3) În unităţile sanitare publice, medicii
membri titulari sau membri
corespondenţi ai Academiei Române şi ai
Academiei de Ştiinţe Medicale,
profesorii universitari şi cercetătorii
ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe
medicale, care desfăşoară activităţi
medicale, pot continua, la cerere,
activitatea medicală până la împlinirea
vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă
medicii, membri titulari şi membri
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe
Medicale pot fi menţinuţi în activitate
conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 264/2004 privind organizarea
şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Medicale, cu modificările şi completările
ulterioare. De acelaşi drept pot beneficia
şi medicii, membri titulari şi membri
corespondenţi ai Academiei Române.
(4) Medicii care au depăşit limita de
vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în
continuare în unităţi sanitare private, cu
respectarea prevederilor legale în
vigoare. Desfăşurarea activităţii se face
în baza certificatului de membru şi a
avizului anual al CMR, eliberat pe baza
certificatului de sănătate şi a asigurării de
răspundere civilă, pentru greşeli în
activitatea profesională, încheiată pentru
anul respectiv.
(5) În cazul unităţilor sanitare publice
care înregistrează deficit de personal
medical, precum şi al unităţilor sanitare
publice aflate în zone defavorizate,
medicii îşi pot continua activitatea peste
vârsta de pensionare prevăzută de lege, la
propunerea unităţii sanitare publice, cu
avizul anual al CMR, prin colegiile
teritoriale judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti şi cu aprobarea
ordonatorului principal de credite, până
la ocuparea posturilor prin concurs.

(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă
prevăzută la alin. (1) ori de la alin. (2) pot
profesa în continuare în unităţi sanitare
private cu respectarea prevederilor legale
în vigoare. Desfăşurarea activităţii se face
în baza certificatului de membru şi a
avizului anual al CMR, eliberat pe baza
certificatului de sănătate şi a asigurării de
răspundere civilă, pentru greşeli în
activitatea profesională, încheiată pentru
anul respectiv.
(5) În cazul unităţilor sanitare publice care
înregistrează deficit de personal medical,
precum şi al unităţilor sanitare publice
unde există necesitatea furnizării de
servicii
medicale
peste
nevoile
obişnuite, medicii îşi pot continua
activitatea peste vârsta de pensionare
prevăzută de lege, în baza avizului CMR
acordat în condiţiile alin. (1), la
solicitarea motivată a unităţii sanitare
publice,
însoţită
de
aprobarea
autorităţii căreia i se subordonează
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(6) Medicii care au împlinit vârsta de
pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot
deţine funcţii de conducere în cadrul
Ministerului Sănătăţii, al ministerelor şi
instituţiilor centrale cu reţea sanitară
proprie, al direcţiilor de sănătate publică,
al Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, al caselor judeţene de asigurări
de sănătate şi a municipiului Bucureşti,
precum şi în cadrul spitalelor publice şi
al oricărei alte unităţi sanitare publice.
(7) Medicii deţinuţi sau internaţi din
motive politice, aflaţi în situaţiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din
Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, pot fi menţinuţi,
la cerere, în activitatea profesională, pe
baza certificatului anual de sănătate.
Aceste prevederi se aplică şi medicilor
care, din motive politice, au fost obligaţi
să îşi întrerupă studiile o anumită
perioadă, obţinându-şi licenţa cu
întârziere, ori celor care au fost
împiedicaţi să îşi reia activitatea
profesională.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1), medicii din unitățile sanitare publice,
precum și medicii de familie, pot
continua activitatea, la cerere, cu avizul
unităţii sanitare publice. Continuarea
activităţii se face prin prelungiri anuale,
pe baza certificatului de membru şi a
avizului anual al CMR, a certificatului de
sănătate şi a asigurării de răspundere
civilă, pentru greşeli în activitatea
profesională, încheiată pentru anul
respectiv. Necesitatea prelungirii
activităţii se stabileşte de către o comisie
organizată la nivelul direcţiilor de
sănătate publică judeţene sau a
municipiului Bucureşti, alcătuită din:
- un reprezentant al casei de asigurări de
sănătate judeţene sau a municipiului
Bucureşti;

administrativ
unitatea
medicală.
Continuarea activităţii se va face, după
caz, până la ocuparea postului vacant
ori până la încetarea stării de necesitate
care a impus menţinerea în activitate a
medicului respectiv.
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- un reprezentant al direcţiei de sănătate
publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti;
- un reprezentant al colegiului judeţean al
medicilor sau al municipiului Bucureşti
(9) Medicii care își desfășoară activitatea
în condițiile prevăzute la alin. (3), (4) şi
(5)) nu necesită avizul comisiei prevăzute
la alineatul (8).
(10) Medicii care își desfășoară
activitatea în condițiile prevăzute la alin.
(3), (4) și (8) pot avea relații contractuale
cu casele de asigurări de sănătate, direct
sau indirect, prin intermediul furnizorilor
de servicii medicale până la împlinirea
vârstei de 75 de ani. Medicii care își
desfășoară activitatea în condițiile
prevăzute la alin.(5) și (7) pot avea relații
contractuale cu casele de asigurări de
sănătate, direct sau indirect, prin
intermediul furnizorilor de servicii
medicale, pe perioada menținerii în
activitate.
(11) Criteriile și condițiile privind
menținerea în activitate a vârsta limită de
pensionare, în condiţiile prevăzute de
alin (5) şi (7), se stabilesc prin ordin al
ministrului sănătății, cu consultarea CMR
și CNAS
Art. 16
(1) În cazul în care un medic îşi întrerupe
activitatea profesională sau se află într-o
situaţie de incompatibilitate pe o
perioadă mai mare de 5 ani, CMR
atestă/reatestă competenţa profesională a
acestuia, în vederea reluării activităţii
medicale.
(2) Procedura privind modalităţile şi
condiţiile de verificare şi atestare a
nivelului profesional se stabileşte de
către Consiliul Naţional al CMR.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi
medicilor cetăţeni ai unui stat membru.

Cap. IV Formele de exercitare a
profesiei de medic
Art. 17
(1) În vederea asigurării stării de
sănătate, pe tot timpul exercitării

Art. 16
(1) În cazul în care un medic nu a
profesat îşi întrerupe activitatea
profesională sau se află într-o situaţie de
incompatibilitate pe o perioadă mai mare
de 5 ani, in vederea exercitarii profesiei
este obligat sa parcurga un stagiu de
adaptare sau readaptare profesionala.
CMR atestă/reatestă competenţa
profesională a acestuia, în vederea
reluării ..
(2) Procedura de adaptare sau
readaptare privind modalităţile şi
condiţiile de verificare şi atestare a
nivelului profesional se stabileşte de
către Consiliul Naţional al CMR.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi
medicilor cetăţeni ai unui stat membru.

Art. 17
(1) În vederea asigurării stării de sănătate
a populaţiei, pe tot timpul exercitării
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profesiei, medicul trebuie să dovedească
disponibilitate, corectitudine,
devotament, loialitate şi respect faţă de
fiinţa umană.
(2) Deciziile şi hotărârile cu caracter
medical sunt luate avându-se în vedere
drepturile pacientului, principiile
medicale general acceptate,
nediscriminarea între pacienţi,
respectarea demnităţii umane, principiile
eticii şi deontologiei medicale, grija faţă
de sănătatea pacientului şi sănătatea
publică.
Art. 18
(1) În scopul asigurării în orice
împrejurare a intereselor pacientului,
profesia de medic are la baza exercitării
sale independenţa şi libertatea
profesională a medicului, precum şi
dreptul de decizie asupra hotărârilor cu
caracter medical.
(2) Având în vedere natura profesiei de
medic şi obligaţiile fundamentale ale
medicului faţă de pacientul său, medicul
nu este funcţionar public şi nu poate fi
asimilat acestuia.
Art. 20
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 19,
medicii cetăţeni ai unui stat terţ titulari ai
Cărţii Albastre a UE eliberată în
România sau de un alt stat membru al
UE, membri ai Colegiului Medicilor din
România, pot exercita profesia în primii
2 ani numai în regim salarial în unităţile
sanitare publice care înregistrează un
deficit minim de 30% din necesarul de
medici specialişti confirmaţi în
specialitatea solicitantului, fără concurs,
prin excepţie de la prevederile art. 30
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
(2) Lista unităţilor sanitare publice
prevăzute la alin. (1) cuprinzând oferta
de posturi vacante de medic specialist,
precum şi procedura de încadrare se
publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
(3) După expirarea termenului prevăzut
la alin (1) încadrarea în alte unităţi
sanitare publice decât cele menţionate la

profesiei, medicul trebuie să dovedească
disponibilitate,
corectitudine,
devotament, loialitate şi respect faţă de
fiinţa umană, în conformitate cu
jurământul depus.

(2) Având în vedere natura profesiei de
medic şi obligaţiile fundamentale ale
medicului faţă de pacientul său, medicul
nu este funcţionar public şi nu poate fi
asimilat acestuia indiferent de natura
juridica a raspunderii.
Art. 20
(1) Prin excepţie de la prevederile art.
19, medicii cetăţeni ai unui stat terţ
titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată
în România sau de un alt stat membru al
UE, membri ai Colegiului Medicilor din
România, pot exercita profesia în primii
2 ani după recunoaşterea de către
Ministerul Sănătăţii a calificărilor
profesionale, numai în regim salarial
unitățile sanitare publice care
înregistrează un deficit minim de 30%
din necesarul de medici specialişti
confirmaţi în specialitatea solicitantului,
fără concurs, prin excepţie de la
prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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alin. (1) se face numai prin
examen/concurs.
(4) Remunerarea medicilor cetăţeni ai
unui stat terţ încadraţi în unităţile sanitare
publice prevăzute la alin. (1) se face cu
respectarea prevederilor legale privind
salarizarea în sistemul public.
Art. 24
Medicii cetăţeni ai unui stat terţ titulari ai
Cărţii Albastre a UE eliberată în
România sau de un alt stat membru al UE
exercită profesia de medic în regim
salarial şi/sau independent, cu
respectarea prevederilor art. 21 lit. b),
precum şi cu celelalte drepturi şi obligaţii
prevăzute de lege pentru medicii cetăţeni
români membri ai Colegiului Medicilor
din România.
Cap. V Exercitarea profesiei
Art. 28
(1) La primirea în rândurile CMR,
medicul va depune jurământul lui
Hipocrate în formularea modernă
adoptată de Asociaţia Medicală Mondială
în cadrul Declaraţiei de la Geneva din
anul 1975:
"Odată admis printre membrii profesiunii
de medic:
Mă angajez solemn să-mi consacru viaţa
în slujba umanităţii;
Voi păstra profesorilor mei respectul şi
recunoştinţa care le sunt datorate;
Voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi
demnitate;
Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine
obligaţia sacră;
Voi păstra secretele încredinţate de
pacienţi, chiar şi după decesul acestora;
Voi menţine, prin toate mijloacele,
onoarea şi nobila tradiţie a profesiunii de
medic;
Colegii mei vor fi fraţii mei;
Nu voi îngădui să se interpună între
datoria mea şi pacient consideraţii de
naţionalitate, rasă, religie, partid sau stare
socială;
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa
umană de la începuturile sale chiar sub
ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele
mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn, liber,
pe onoare!"

Nu exista art.
21, lit. b) in
actuala
formulare.

Art. 28
(1) La primirea în rândurile CMR,
medicul va depune jurământul lui
Hipocrate în formularea modernă
adoptată de Asociaţia Medicală Mondială
în cadrul Adunarii Generale de la
Chicago din anul 2017:
„În calitate de membru al profesiei
medicale
Îmi iau angajamentul solemn de a-mi
pune viața în serviciul umanității;
Voi considera sănătatea și binele
pacientului meu ca prioritatea mea;
Voi respecta autonomia și demnitatea
pacientului meu ;
Voi veghea la respectul absolut al vieții
umane;
Nu voi permite considerațiilor de
vârstă, boală sau infirmitate, de
credință religioasă, de origine etnică,
de gen, de naționalitate, de afiliere
politică, de rasă, de orientare sexuală,
de statut social sau de orice altă natură
să se interpună între datoria mea și
pacient;
Voi respecta secretele ce mi-au fost
încredințate chiar și după moartea
pacientului meu;
Voi exercita profesia mea cu conștiință
și demnitate, în respectul bunelor
practici medicale;
Voi perpetua onoarea și nobilele
tradiții ale profesiei medicale;
9

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi:
a) medicilor cetăţeni români stabiliţi în
străinătate şi care doresc să exercite
profesia în România;
b) medicilor cetăţeni ai unui stat membru
stabiliţi în România;
c) medicilor cetăţeni ai unui stat membru
stabiliţi într-un stat membru şi care
solicită intrarea în profesie în România;
d) medicilor care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), e) şi g).
(3) Medicii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi
c) pot depune jurământul în limba
română sau în una dintre limbile oficiale
ale UE.
Art. 29
(1) Profesia de medic se exercită pe
teritoriul României de către persoanele
prevăzute la art. 8 care îndeplinesc
următoarele condiţii:
a) deţin un titlu de calificare în medicină;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile
de nedemnitate sau incompatibilitate
prevăzute de prezentul titlu;
c) sunt apţi din punct de vedere medical
pentru exercitarea profesiei de medic;
d) sunt membri ai CMR;
e) prin excepţie de la lit. d), în caz de
prestare temporară sau ocazională de
servicii, medicii care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), d) sau
f) trebuie să înştiinţeze Ministerul
Sănătăţii cu privire la prestarea
temporară sau ocazională de servicii
medicale pe teritoriul României şi să fie
înregistraţi pe această perioadă la CMR.
(2) Medicii cetăţeni ai unui stat membru,
stabiliţi pe teritoriul României, precum şi
medicii care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi e)
exercită profesia de medic cu aceleaşi
drepturi şi obligaţii ca şi medicii cetăţeni
români membri ai CMR.
Art. 30
(1) Profesia de medic se exercită în
România de către persoanele care
îndeplinesc una din condiţiile prevăzute
la art. 8 alin. (2), cu titlul profesional
corespunzător calificării profesionale
însuşite, după cum urmează:
a) licenţiat al facultăţii de medicină ;

Voi arăta profesorilor mei, colegilor
mei și celor pe care îi formez respectul
și recunoștința pe care le-o datorez;
Voi împărtăși cunoștințele mele
medicale în beneficiul pacientului și
pentru progresul profesiei medicale;
Voi veghea la propria mea sănătate, a
binelui meu și la menținerea formării
mele profesionale cu scopul de a da
îngrijiri ireproșabile;
Nu voi utiliza cunoștințele medicale
pentru a încalca drepturile omului și
libertățile civice, chiar sub
constrângere;
Fac acest promisiuni pe onoarea mea,
solemn și liber.”

e) prin excepţie de la lit. d), în caz de
prestare temporară sau ocazională de
servicii medicale, medicii care întrunesc
condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit.
b), d) sau f) trebuie să înştiinţeze
Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea
temporară sau ocazională de servicii
medicale pe teritoriul României şi să fie
înregistraţi pe această perioadă la CMR,
conform unei proceduri stabilite prin
decizia Consiliului National al CMR.
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b) medic rezident;
c) medic absolvent al rezidenţiatului care
nu a promovat examenul de specialist;
d) medic specialist în una dintre
specialităţile clinice sau paraclinice
prevăzute de Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare
şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medical;
e)medic specialist în una din
specialităţile clinice sau paraclinice
prevăzute de Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare
şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medical, care efectuează
pregătirea în rezidenţiat intr-o nouă
specialitate;
f) medicul confirmat specialist în mai
multe specialiăţi.
(2) Medicii prevăzuţi la alin (1) li.a)-c)
au drept de practică supravegheată
putând să desfăşoare profesia numai sub
îndrumarea şi supravegherea unui medic
specialist, conform legii. Medicii
prevăzuţi la alin (1) lit d) şi lit.f) au drept
de liberă practică. Medicii prevăzuţi la
alin (1) lit.e) au drept de liberă practică în
specialitatea sau specialităţile în care au
fost confirmaţi medici specialişti şi drept
de liberă practică supravegheată în
specialitatea în care se pregătesc în
cadrul rezidenţiatului.

(3) Medicul de medicină generală poate
fi:
a) absolventul facultăţii de medicină sau
pediatrie din România, promoţie
anterioară anului 2005, care nu a
dobândit calificarea de medic specialist,
dar a întrunit condiţiile de exercitare a
profesiei în baza prevederilor anterioare
prezentei legi;
b) titularul diplomei de medic, obţinută
anterior anului 2005 în străinătate şi
echivalată în România, care nu a
dobândit calificarea de medic specialist,
dar a întrunit condiţiile de exercitare a
profesiei în baza prevederilor anterioare
prezentei legi.

(2) Medicii prevăzuţi la alin (1) lit.a) au
dreptul sa practice cu competente
limitate, iar medicii prevazuti la
alin.)1) lit. b) si c) au drept de practică
supravegheată, ambele categorii putând
să desfăşoare profesia numai sub
îndrumarea şi supravegherea unui medic
specialist, conform legii. Medicii
prevăzuţi la alin (1) lit d) şi lit.f) au drept
de liberă practică. Medicii prevăzuţi la
alin (1) lit.e) au drept de liberă practică în
specialitatea sau specialităţile în care au
fost confirmaţi medici specialişti şi drept
de liberă practică supravegheată în
specialitatea în care se pregătesc în
cadrul rezidenţiatului.
Propunem eliminarea alin. 3) si alin. 4)
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Alin. 3) si 4)
trebuie
eliminate
deoarece
dubleaza
prevederile
art. 31

(4) De prevederile alin. (1), lit.a) nu
beneficiază şi absolvenţii licenţiaţi ai
facultăţilor de medicină promoţii
anterioare anului 2005, care până la data
adoptării prezentei legi nu au efectuat sau
nu au finalizat stagiatura cu durata de un
an, precum şi medicii care au obţinut
diploma de licenţă în străinătate,
recunoscută în condiţiile legii, în
România începând cu anul 2005 şi care
nu au obţinut dreptul de liberă practică
sub incidenţa actelor normative
anterioare.
Art.31
(1)Prin excepţie de la preevederile art.30,
alin (1), proifesia de medic poate fi
exercitat şi de medicul de medicină
generală care:
a)a absolvit facultatea de medicină sau
pediatrie din România, promoţie
anterioară anului 2005, nu a dobândit
calificarea de medic specialist, dar a
întrunit condiţiile de exercitare a
profesiei în baza prevederilor anterioare
prezentei legi;
b) a obţinut diploma de medic anterior
anului 2005 în străinătate şi echivalată în
România, care nu a dobândit calificarea
de medic specialist, dar a întrunit
condiţiile de exercitare a profesei în baza
prevederilor anterioare prezentei legi.
(2) Medicii prevăzuţi la alin (1) sunt
asimilaţi medicilor specialişti medicină
de familie şi au drept de liberă practică.
(3) De prevederile alin(2) nu beneficiază
absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de
medicină promoţii anterioare anului
2005m care până la data adoptării
prezentei legi nu au efectuat sau nu au
finaşizat stagiatura cu durată de unan,
precum şi medicii caua au obşinut
diploma de licenţă în străinătate şi cărora
aceasta le-a fost recunoascută în
România începând cu anul 2005 şi care
nu au obţinut dreptul de liberă practică
sub ăncidenţa actelor normative anteriare

Art.31
(1) Prin excepţie de la prevederile art.
30, alin (1), profesia de medic poate fi
exercitată şi de medicul de medicină
generală care:
a) a absolvit facultatea de medicină sau
pediatrie din România, promoţie
anterioară anului 2005, nu a dobândit
calificarea de medic specialist, dar a
întrunit condiţiile de exercitare a
profesiei în baza prevederilor anterioare
prezentei legi;
b) a obţinut diploma de medic anterior
anului 2005 în străinătate - echivalată în
România, nu a dobândit calificarea de
medic specialist, dar a întrunit condiţiile
de exercitare a profesei în baza
prevederilor anterioare prezentei legi.
(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1) sunt
asimilaţi medicilor specialişti medicină
de familie şi au drept de liberă practică.
(3) De prevederile alin. (2) nu
beneficiază absolvenţii licenţiaţi ai
facultăţilor de medicină promoţii
anterioare anului 2005 care până la data
adoptării prezentei legi nu au efectuat
sau nu au finalizat stagiatura cu durată
de un an, precum şi medicii care au
obținut diploma de licenţă în străinătate
şi cărora aceasta le-a fost recunoscută în
România începând cu anul 2005 şi care
nu au obţinut dreptul de liberă practică
sub incidenţa actelor normative
anterioare.

Art. 33
Principalele responsabilităţi ale
medicului specialist sunt:
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a) să realizeze o evaluare de specialitate a
pacientului, în privința diagnosticului și
terapiei;
b) să pună în aplicare tratamentul
potrivit;
c) să monitorizeze pacienții, ghidurilor
de practică şi protocoalelor terapeutice
pentru fiecare specialitate
d) să contribuie la acțiunile de prevenire
și educare pentru sănătate;
e) să participe la asigurarea permanenței
asistenţei medicale, potrivit prevederilor
legale în vigoare.
Art. 36
(1) Medicii cetăţeni români, ai unui stat
membru sau ai unui stat terţ, care nu
îndeplinesc condițiile de exercitare a
profesiei prevăzute la prezentul titlu, pot
fi autorizaţi individual cu caracter
temporar, prin ordin al ministrului
sănătății, cu avizul CMR, numai în
vederea exercitării unor funcții didactice
sau/și cercetare, în condițiile în care
aceste persoane au exercitat sau să
exercite funcții medicale și universitare
sau de cercetare, în calitate de medic, de
cel puțin șase ani.

(2) Medicii cetăţeni români, ai unui stat
membru sau ai unui stat terţ, care nu
îndeplinesc condițiile de exercitare a
profesiei prevăzute de prezentul titlu pot
fi autorizaţi individual de Ministerul
Sănătăţii, cu scopul exercitării temporare
a activităţilor de medic într-un spital
clinic, cu condiția ca aceste persoane să
justifice calitatea lor de medic, precum și
o funcție cadrul unui spital, de cel puțin
trei ani.
(3) Durata maximă pentru exercitarea
activităţilor prevăzute la alin (1) şi (2),
precum și procedura autorizare
temporară sunt stabilite prin ordin al
ministerului sănătăţii, cu avizul CMR.
Art. 37 În cazurile prevăzute la art. 30
alin. (1), medicii care îndeplinesc una din
condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2)
exercită profesia cu drept de liberă
practică.

b) să pună stabilească şi să pună în
aplicare tratamentul potrivit;
c) să monitorizeze pacienții, prin toate
mijloacele de buna practica
profesionala;

Art. 36
(1) Medicii cetăţeni români, ai unui stat
membru sau ai unui stat terţ, care nu
îndeplinesc condițiile de exercitare a
profesiei prevăzute la prezentul titlu, pot
fi autorizaţi individual cu caracter
temporar, prin ordin al ministrului
sănătății, cu avizul CMR, numai în
vederea exercitării unor funcții didactice
sau/și cercetare, în condițiile în care aceste
persoane au exercitat sau să exercitea
funcții medicale și universitare sau de
cercetare, în calitate de medic, de cel puțin
șase ani. Durata maximă pentru
exercitarea activităţilor și procedura
autorizare temporară sunt stabilite
prin ordin al ministerului sănătăţii.
(2) Medicii cetăţeni români, ai unui stat
membru sau ai unui stat terţ, care nu
îndeplinesc condiţiile de exercitare a
profesiei prevăzute de prezentul titlu pot
fi autorizaţi individual de CMR Ministerul
Sănătăţii, cu scopul exercitării temporare
a activităţilor de medic într-un spital
clinic, cu condiţia ca aceste persoane să
justifice calitatea lor de medic, precum şi
o funcţie cadrul unui spital, de cel puţin
trei ani. Durata maximă pentru
exercitarea activităţilor și procedura
autorizare temporară sunt stabilite
prin decizia Consiliului national al
CMR.
Propunem eliminarea art. 37.
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Art. 30, alin.
2)
si
3)
reglementeaza
explicit
dreptul
de
practica

pentru fiecare
categorie de
medici
prevazuta la
art. 30, alin.
1).
Cap. VI Recunoaşterea calificărilor
profesionale ale medicilor cetăţeni ai
unui stat membru
SECŢIUNEA 1
Exercitarea profesiei de medic în
situaţia stabilirii pe teritoriul
României
Art. 39
(1) În caz de stabilire pe teritoriul
României, solicitările medicilor cetăţeni
ai unui stat membru cu privire la accesul
la profesia de medic se soluţionează de
Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu
CMR, în termen de 3 luni de la
depunerea dosarului complet de către
persoana interesată.

Art. 39
(1) În caz de stabilire pe teritoriul
României, solicitările medicilor cetăţeni
ai unui stat membru cu privire la accesul
la profesia de medic recunoasterea
calificarilor profesionale se soluţionează
de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu
CMR, în termen de 3 luni de la depunerea
dosarului complet de către persoana
interesată.
(2) Persoana interesată prevăzută la alin. (2) Persoana interesată prevăzută la alin.
(1) primeşte certificatul de membru al
(1) poate solicita obtinerea certificatului
CMR în urma aplicării procedurii de
de membru al CMR numai dupa
recunoaştere a calificării profesionale.
confirmarea prin ordin al ministrului
(3) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi sănătăţii a recunoaşterii calificărilor
extins cu o lună în situaţiile în care
profesionale.
recunoaşterea profesională se face pe
baza principiilor Regimului general de
recunoaştere a calificărilor profesionale.
În acest caz se prelungeşte corespunzător
şi perioada de valabilitate prevăzută la
alin. (7).
(4) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde:
a) copia documentului care atestă
cetăţenia;
b) copia documentelor care atestă
formarea în profesie, respectiv a titlurilor
de calificare ce asigură accesul la
profesia de medic, precum şi, după caz,
dovada experienţei profesionale a
titularului;
c) certificatul emis de autorităţile
competente ale statului membru de
origine sau de provenienţă în cazul
medicilor care întrunesc cerinţele de
formare prevăzute de normele UE, prin
care se atestă că titlul de calificare este
cel prevăzut la anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.282/2007 pentru
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aprobarea normelor privind
recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi
titlurilor de medic, de medic dentist, de
farmacist, de asistent medical generalist
şi de moaşă, eliberate de un stat membru
al Uniunii Europene, de un stat
aparţinând Spaţiului Economic European
sau de Confederaţia Elveţiană, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) dovezi emise de statul membru de
origine sau provenienţă privind
caracterul onorabil, moral sau absenţa
unei situaţii care suspendă sau interzice
exercitarea profesiei în caz de eroare
profesională gravă, respectiv o atestare
de confirmare a inexistenţei unor
suspendări temporare sau definitive de la
exercitarea profesiei sau a unor
condamnări penale;
certificatul medioal sănătatea fizică şi
(e) certificatul mediocal privind sănătatea
psihică a titularului emis de statul
fizică şi psihică a titularului emis de statul
membru de origine sau de provenienţă;
membru de origine sau de provenienţă;
f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv
de întreprinderile de asigurare din statul
membru, prin care se atestă că titularul
este asigurat împotriva riscurilor
pecuniare care decurg din răspunderea
profesională potrivit prevederilor legale
în vigoare în România privind termenii şi
extinderea acestei garanţii.
(5) În situaţia titlurilor de calificare de
medic şi medic specialist a căror
recunoaştere intră sub incidenţa Legii nr.
200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din
România, cu modificările şi completările
ulterioare, autorităţile competente
române pot cere solicitantului informaţii
cu privire la formarea însuşită de acesta,
necesare stabilirii eventualelor diferenţe
esenţiale faţă de formarea în aceeaşi
profesie în România, în vederea alcătuirii
probei de aptitudini. În cazul în care
acesta nu este în măsură să furnizeze
respectivele informaţii, autorităţile
competente române se adresează
punctului de contact, autorităţii
competente sau oricărui alt organism
competent al statului membru de origine
al solicitantului.
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(6) Documentele prevăzute la alin. (4) lit.
d)-f) se depun şi traduse legalizat în
limba română.
(7) Documentele prevăzute la alin. (4) lit.
d)-f) sunt valabile 3 luni de la data
emiterii. Autorităţile competente,
organismele, precum şi alte persoane
juridice române implicate asigură
confidenţialitatea informaţiilor transmise.
Art. 43
Procedura de examinare a cererii de
acces la profesie în România înaintată de
către medicii prevăzuţi la art. 8 alin. (2)
trebuie finalizată în cel mai scurt timp şi
trebuie să conducă la o decizie justificată
în mod corespunzător a autorităţilor
competente române, în oricare dintre
cazuri, cu încadrarea în termenul stabilit
în acest sens de lege.
SECŢIUNEA a 2-a
Exercitarea profesiei în situaţia
prestării de servicii medicale
Art. 46
(1) Medicii cetăţeni ai unui stat membru
care sunt stabiliţi şi exercită în mod legal
activităţile de medic într-un stat membru,
pot exercita în România în mod temporar
şi ocazional activităţi medicale.
(2) Caracterul temporar sau ocazional al
prestării activităţilor de medic este
stabilit, de la caz la caz, de CMR în
funcţie de durata, frecvenţa,
periodicitatea şi continuitatea acestora.
Art. 47
(1) Medicii cetăţeni ai unui stat membru,
stabiliţi într-un stat membru, sunt
exceptaţi de la obligaţia înscrierii în
CMR, precum şi de la plata cotizaţiei de
membru, atunci când solicită accesul la
una dintre activităţile de medic, în
vederea prestării temporare sau
ocazionale de servicii medicale în
România.
(2) Aceştia sunt înregistraţi automat la
CMR pe durata prestării serviciilor, în
baza documentelor prevăzute la art.50,
înaintate de prestator.
(3) Exerciţiul activităţilor de medic, în
aceste situaţii, se face în concordanţă cu
celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de

Art. 43
Procedura de examinare a cererii de acces
la profesie în România recunoastere a
calificarilor profesionale înaintată de
către medicii prevăzuţi la art. 8 alin. (2)
trebuie finalizată în cel mai scurt timp şi
trebuie să conducă la o decizie justificată
în mod corespunzător a autorităţilor
competente române, în oricare dintre
cazuri, cu încadrarea în termenul stabilit
în acest sens de lege.

Art. 46
(1) Medicii cetăţeni ai unui stat membru
care sunt stabiliţi şi exercită în mod legal
activităţile de medic într-un stat membru,
pot exercita în România în mod temporar
şi ocazional activităţi medicale in
conditiile prevazute la art. 36.
(2) Caracterul temporar sau ocazional al
execitarii profesiei prestării activităţilor
de medic este stabilit, de la caz la caz, de
CMR în funcţie de durata, frecvenţa,
periodicitatea şi continuitatea acestora.

(2) Aceştia sunt înregistraţi automat la
CMR pe durata prestării serviciilor pot
obtine avizul de practica temporara sau
ocazionala a profesiei de medic în baza
documentelor prevăzute la art. 50,
înaintate de prestator medic.
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lege pentru medicii cetăţeni români
membri ai CMR.
Art. 49
Prestarea cu caracter temporar sau
ocazional a serviciilor medicale pe
teritoriul României de către medicii
cetăţeni ai unui stat membru care sunt
stabiliţi şi exercită în mod legal
activităţile de medic într-un stat membru
se face cu titlul profesional prevăzut de
lege pentru calificarea profesională
însuşită.

Art. 50
(1) Solicitările medicilor cetăţeni ai unui
stat membru stabiliţi într-un stat membru,
privind prestarea temporară sau
ocazională de servicii medicale în
România, se soluţionează de către CMR.
(2) În cazul în care, solicitantul se află la
prima prestare temporară sau ocazională
de servicii în România sau în cazul în
care în situaţia acestuia intervin
schimbări materiale atestate de
documente, acesta înaintează CMR:
a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se
precizează domeniul de asigurare sau alte
mijloace de protecţie personală ori
colectivă privind responsabilitatea
profesională de care solicitantul
beneficiază în statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetăţenie;
c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii
române, necesară pentru practicarea
profesiei în România;
d) o dovadă prin care autorităţile
competente ale statului membru de
stabilire atestă că titularul nu a suferit
suspendări temporare sau definitive de la
exercitarea profesiei ori condamnări
penale;
e) diplomele, certificatele sau alte titluri
de medic prevăzute de lege ori de
normele UE pentru prestarea activităţilor
în cauză;
f) traducerea legalizată în limba română a
documentului prevăzut la lit. d).

Art. 49
Prestarea cu caracter temporar sau
ocazional a serviciilor medicale pe
teritoriul României de către medicii
cetăţeni ai unui stat membru care sunt
stabiliţi şi exercită în mod legal activităţile
de medic într-un stat membru se face cu
titlul profesional prevăzut de lege pentru
calificarea profesională însuşită, daca
titlurile de calificare întrunesc criteriile
de recunoaştere automată stabilite de
Normele
privind
recunoaşterea
diplomelor, certificatelor şi titlurilor de
medic, de medic dentist, de farmacist,
de asistent medical generalist şi de
moaşă, eliberate de un stat membru.
Art. 50
(1) Solicitările medicilor cetăţeni ai unui
stat membru stabiliţi într-un stat membru,
privind
prestarea
temporară
sau
ocazională de servicii medicale în
România, se soluţionează de către CMR.
(2) În cazul în care, solicitantul se află la
prima prestare temporară sau ocazională
de servicii în România sau în cazul în care
în situaţia acestuia intervin schimbări
materiale atestate de documente, acesta
înaintează CMR:
a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se
precizează domeniul de asigurare sau alte
mijloace de protecţie personală ori
colectivă
privind
responsabilitatea
profesională
de
care
solicitantul
beneficiază în statul membru de stabilire,
precum si faptul ca sunt valabile si pe
teritoriul Romaniei;
b) copia documentului de cetăţenie;
c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii
române la un nivel care sa ii permita
practicarea profesiei în România;
d) o dovadă prin care autorităţile
competente ale statului membru de
stabilire atestă că titularul nu a suferit
suspendări temporare sau definitive de la
exercitarea profesiei ori condamnări
penale;
e) diplomele, certificatele sau alte titluri
de medic prevăzute de lege ori de
normele UE pentru prestarea activităţilor
în cauză;
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(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a)
poate fi înaintată prin toate mijloacele de
comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an,
dacă prestatorul intenţionează să
furnizeze, de manieră temporară sau
ocazională, în cursul anului respectiv,
servicii medicale în România.
(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la
alin. (2) lit. a) este obligatorie şi dă acces
medicului solicitant la prestarea de
servicii medicale pe întreg teritoriul
României.

f) traducerea legalizată în limba română a
documentului prevăzut la lit. d).
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a)
poate fi înaintată prin toate mijloacele de
comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an,
dacă prestatorul intenţionează să
furnizeze, de manieră temporară sau
ocazională, în cursul anului respectiv,
servicii medicale în România.
(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la
alin. (2) lit. a) este obligatorie şi dă acces
medicului solicitant la prestarea de
servicii medicale pe întreg teritoriul
României.
Art. 51
Art. 51
(1) Pentru prima prestare de servicii, în
(1) Pentru prima prestare de servicii, în
cazul medicilor a căror formare în
cazul medicilor a căror formare în
profesie însuşită într-un stat membru al
profesie însuşită într-un stat membru al
UE nu întruneşte criteriile de
UE nu întruneşte criteriile de recunoaştere
recunoaştere automată stabilite de
automată stabilite de Normele privind
Normele privind recunoaşterea
recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi
diplomelor, certificatelor şi titlurilor de
titlurilor de medic, de medic dentist, de
medic, de medic dentist, de farmacist, de farmacist, de asistent medical generalist şi
asistent medical generalist şi de moaşă,
de moaşă, eliberate de un stat membru,
eliberate de un stat membru, CMR poate CMR poate efectua o verificare a
efectua o verificare a calificărilor
calificărilor profesionale ale prestatorului.
profesionale ale prestatorului.
(2) Verificarea prealabilă este posibilă
(2) Verificarea prealabilă este posibilă
numai în vederea evitării daunelor grave
numai în vederea evitării daunelor grave care pot fi aduse sănătăţii pacientului ca
care pot fi aduse sănătăţii pacientului ca
urmare a lipsei de calificare profesională
urmare a lipsei de calificare profesională a medicului prestator şi cu condiţia să nu
a medicului prestator şi cu condiţia să nu depăşească ceea ce este necesar în acest
depăşească ceea ce este necesar în acest
scop, criteriile in acest sens fiind
scop.
stabilite prin decizie a CMR.
(3) În termen de cel mult o lună de la
(3) În termen de cel mult o lună de la data
data primirii declaraţiei şi a
primirii declaraţiei şi a documentelor
documentelor anexate la aceasta, CMR
anexate la aceasta, CMR informează
informează medicul prestator cu privire
medicul prestator cu privire la:
la:
a) decizia de a nu controla calificările
a) decizia de a nu controla calificările
acestuia; sau
acestuia; sau
b)
după
verificarea
calificărilor
b) după verificarea calificărilor
profesionale, să solicite medicului
profesionale, să solicite medicului
prestator să promoveze o probă de
prestator să promoveze o probă de
aptitudini sau să îl informeze cu privire
aptitudini sau să îl informeze cu privire la la decizia de a-i permite să presteze
decizia de a-i permite să presteze
serviciile respective.
serviciile respective.
(4) În cazul întâmpinării unor dificultăţi
(4) În cazul întâmpinării unor dificultăţi
care ar putea conduce la o întârziere, CMR
care ar putea conduce la o întârziere,
informează medicul prestator, înainte de
CMR informează medicul prestator,
sfârşitul primei luni de la data primirii
înainte de sfârşitul primei luni de la data declaraţiei şi a documentelor anexate la
primirii declaraţiei şi a documentelor
aceasta, cu privire la motivele întârzierii,
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anexate la aceasta, cu privire la motivele
întârzierii, precum şi la timpul necesar
pentru a ajunge la o decizie. Dificultăţile
se soluţionează în termen de o lună de la
notificare şi decizia se finalizează în
termen de două luni de la rezolvarea
dificultăţii.
(5) În cazul unei diferenţe importante
între calificările profesionale ale
medicului prestator şi formarea impusă în
România pentru prestarea serviciilor
medicale în cauză, în măsura în care
această diferenţă este de natură să
afecteze în mod negativ sănătatea sau
siguranţa publică şi nu poate fi
compensată de experienţa profesională a
medicului prestator de servicii ori de
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele
dobândite prin învăţarea pe tot parcursul
vieţii, validată în mod formal în acest
scop de un organism relevant, CMR
oferă medicului prestator de servicii
respectiv posibilitatea de a demonstra,
printr-o probă de aptitudini, astfel cum
este menţionat la alin. (3) lit. b), că a
dobândit cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele care îi lipseau.
(6) CMR decide, în urma susţinerii
probei de aptitudini, cu privire la
posibilitatea de furnizare a serviciului de
către medicul prestator.
(7) Prestarea serviciilor trebuie să fie
posibilă în termen de o lună de la data
deciziei adoptate în conformitate cu
prevederile alin. (5).
(8) În lipsa unei decizii din partea CMR,
în termenele stabilite la alin. (3) şi (4),
serviciile în cauză pot fi prestate.
Art. 55
(1) În cazul unor suspiciuni justificate,
autorităţile competente române pot
solicita autorităţilor competente
omoloage din statul membru de stabilire
al medicului solicitant informaţii
pertinente cu privire la legalitatea
condiţiei de stabilire, buna conduită
profesională a acestuia, precum şi la
absenţa sancţiunilor disciplinare sau
penale aplicate în legătură cu exercitarea
profesiei.
(2) La solicitarea statului membru gazdă,
autorităţile competente române transmit

precum şi la timpul necesar pentru a
ajunge la o decizie. Dificultăţile se
soluţionează în termen de o lună de la
notificare şi decizia se finalizează în
termen de două luni de la rezolvarea
dificultăţii.
(5) În cazul unei diferenţe importante între
calificările profesionale ale medicului
prestator şi formarea impusă în România
pentru prestarea serviciilor medicale în
cauză, în măsura în care această diferenţă
este de natură să afecteze în mod negativ
sănătatea sau siguranţa publică şi nu poate
fi compensată de experienţa profesională
a medicului prestator de servicii ori de
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele
dobândite prin învăţarea pe tot parcursul
vieţii, validată în mod formal în acest scop
de un organism relevant, CMR oferă
medicului prestator de servicii respectiv
posibilitatea de a demonstra, printr-o
probă de aptitudini, astfel cum este
menţionat la alin. (3) lit. b), că a dobândit
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele
care îi lipseau.
(6) CMR decide, în urma susţinerii probei
de aptitudini, cu privire la posibilitatea de
furnizare a serviciului de către medicul
prestator.
(7) Prestarea serviciilor trebuie să fie
posibilă în termen de o lună de la data
deciziei adoptate în conformitate cu
prevederile alin. (5).
(8) În lipsa unei reacţii din partea CMR, în
termenele stabilite la alin. (3) şi (4),
serviciile în cauză pot fi prestate.

Art. 55
(1) În cazul unor suspiciuni justificate,
autorităţile competente române pot
solicita autorităţilor competente
omoloage din statul membru de stabilire
al medicului solicitant inclusiv prin
sistemul IMI, informaţii pertinente cu
privire la legalitatea condiţiei de stabilire,
buna conduită profesională a acestuia,
precum şi la absenţa sancţiunilor
disciplinare sau penale aplicate în
legătură cu exercitarea profesiei.
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informaţiile solicitate cu respectarea
confidenţialităţii informaţiilor transmise.
(3) Autorităţile competente asigură
schimbul necesar de informaţii pentru ca
plângerea beneficiarului împotriva
prestatorului de servicii medicale în
regim temporar sau ocazional să fie
corect soluţionată. În această situaţie,
beneficiarul este informat asupra cursului
demersului său.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii comune cu privire la dreptul
de stabilire şi libera prestare de
servicii medicale
Art. 56
Medicii cetăţeni ai unui stat membru care,
în timpul exercitării profesiei în România,
încalcă dispoziţiile, legile şi regulamentele
profesiei răspund potrivit legii.
Art. 59
(1) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se
limitează la cunoaşterea limbii române ca
limbă oficială în România.
(2) CMR poate efectua verificarea
cunoştinţelor lingvistice numai după
emiterea conform normelor europene a
cardului profesional european de medic
sau, după caz, numai după recunoaşterea
calificărilor profesionale de medic. În
aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CMR
ţine cont de durata activităţii care urmează
a fi desfăşurată. Dovada cunoştinţelor
lingvistice se poate face cu un certificat de
competenţă lingvistică.
Art.60
Deciziile CMR cu privire la verificarea
cunoştinţelor lingvistice pot fi atacate de
medicii în cauză la instanţa de contencios
administrativ.
Cap. VII Răspunderea juridică a
medicului
Art. 75
(1) Plângerea împotriva unui medic se
depune la colegiul al cărui membru este
medicul, iar în cazul medicilor cetăţeni ai
unui stat membru, plângerea se depune la
colegiul în a cărui rază medicul îşi
desfăşoară activitatea.
(2) Biroul executiv al Consiliului
teritorial dispune trimiterea dosarului
disciplinar la comisia de disciplină.

Art. 56
Medicii cetăţeni ai unui stat membru
care, în timpul exercitării profesiei în
România, încalcă dispoziţiile, legile şi
regulamentele profesiei răspund potrivit
legii si deciziilor CMR.

(2) CMR poate efectua verificarea
cunoştinţelor lingvistice numai după
emiterea conform normelor europene a
cardului profesional european de medic
sau, după caz, numai după recunoaşterea
calificărilor profesionale de medic. În
aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CMR
ţine cont de durata activităţii care urmează
a fi desfăşurată. Dovada cunoştinţelor
lingvistice se poate face cu un certificat de
competenţă lingvistică.
Propunem eliminarea art. 60.

Art. 75
(1) Plângerea împotriva unui medic se
depune la colegiul al cărui membru este
medicul, iar în cazul medicilor cetăţeni ai
unui stat membru, plângerea se depune la
colegiul în a cărui rază medicul îşi
desfăşoară activitatea.
(2) Plangerea poate fi formulate de
pacient, de reprezentatul legal al
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(3) Împotriva deciziei de respingere,
persoana care a făcut plângerea poate
depune contestaţie la colegiul a cărui
decizie se contestă. Aceasta se
soluţionează de către Biroul executiv al
Consiliului naţional.
(4) Plângerile împotriva unui membru al
organelor de conducere de la nivel
teritorial sau naţional se înaintează
Comisiei superioare de disciplină.

Art. 78
(1) Membrii comisiilor de disciplină de
la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi
de adunarea generală teritorială a
colegiului, iar membrii Comisiei
superioare de disciplină sunt aleşi de
Adunarea generală naţională, cu excepţia
membrilor desemnaţi de către Ministerul
Sănătăţii sau direcţia de sănătate publică
judeţeană sau a municipiului Bucureşti,
după caz.
(2) Membrii comisiilor de disciplină sunt
aleşi din rândul medicilor primari cu o
vechime în profesie de peste 7 ani şi care
nu au avut abateri disciplinare în ultimii
5 ani.
(3) Funcţia de membru al comisiei de
disciplină este incompatibilă cu orice altă
funcţie în cadrul CMR.
(4) Durata mandatului membrilor
comisiilor de disciplină este de 6 ani.
(5) Calitatea de membru al comisiilor de
disciplină încetează prin deces, demisie,
pierderea calităţii de membru al CMR ori
prin numirea unui alt reprezentant în
cazul membrilor desemnaţi de către
Ministerul Sănătăţii sau direcţia de
sănătate publică.
Art. 80
(1) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;

acestuia sau de succesorii pacientului,
in cazul in care acesta a decedat.
(3) Biroul executiv al Consiliului
teritorial dispune declansarea anchetei
disciplinare sau respingerea plangerii
dupa caz.
(4) Împotriva deciziei de respingere,
persoana care a făcut plângerea poate
depune contestaţie la colegiul a cărui
decizie se contestă. Aceasta se
soluţionează de către Biroul executiv al
Consiliului naţional.
(5) Plângerile împotriva unui membru al
organelor de conducere de la nivel
teritorial cu excepția membrilor în
Adunarea generală sau organelor de
conducere de la nivel national, se
înaintează Comisiei superioare de
disciplină.

(3) Funcţia de membru al comisiei de
disciplină este incompatibilă cu orice altă
funcţie de conducere în cadrul CMR, cu
excepția calității de membru în
Adunarea generală teritorială.
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d) amendă de la 500 lei la 5.000 lei. Plata
amenzii se va face în termen de 30 de
zile de la data rămânerii definitive a
hotărârii disciplinare. Neachitarea în
acest termen atrage suspendarea de drept
din exerciţiul profesiei, până la achitarea
sumei. Sumele provenite din plata
amenzilor se fac venit la bugetul CMR;
e) interdicţia de a exercita profesia ori
anumite activităţi medicale pe o perioadă
de la o lună la un an;
f) retragerea calităţii de membru al CMR.
(2) Retragerea calităţii de membru al
CMR operează de drept pe durata
stabilită prin hotărâre definitivă de
instanţele judecătoreşti cu privire la
interzicerea exercitării profesiei.
(3) La sancţiunile prevăzute la alin. (1) se
poate prevedea, după caz, obligarea celui
sancţionat la efectuarea unor cursuri de
perfecţionare sau de educaţie medicală
ori alte forme de pregătire profesională.
Art. 82
(1) Acţiunea disciplinară poate fi
demarată în termen de cel mult 6 luni de
la data săvârşirii faptei sau de la data
cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.
(2) Sancţiunile prevăzute la art. 80 alin.
(1) lit. a)-d) se radiază în termen de 6
luni de la data executării lor, iar cea
prevăzută la lit. e), în termen de un an de
la data expirării perioadei de interdicţie.
(3) În cazul retragerii calităţii de membru
al CMR medicul poate face o nouă cerere
de redobândire a calităţii de membru al
colegiului după expirarea perioadei
stabilite prin hotărâre judecătorească
definitivă de interdicţie a exercitării
profesiei sau după 2 ani de la data
aplicării sancţiunii de către comisiile de
disciplină. Redobândirea calităţii de
membru al CMR se face în condiţiile
prezentei legi.
(4) În situaţia în care, prin decizia
comisiei de disciplină, au fost dispuse şi
măsuri de obligare a medicului la
efectuarea unor cursuri de perfecţionare
sau de educaţie medicală ori alte forme
de pregătire profesională radierea
sancţiunii se va face numai după
prezentarea dovezii ducerii la îndeplinire

(2) Interdictia de a exercita profesia de
medic operează de drept in conditiile si
pe durata stabilite prin hotărâre definitivă
de instanţele judecătoreşti cu privire la
interzicerea exercitării profesiei.

Art. 82
(1) Acţiunea disciplinară poate fi
demarată în termen Termenul de
depunere a plângerii este de cel mult 6
luni de la data săvârşirii faptei sau de la
data cunoaşterii consecinţelor
prejudiciabile.

(3) În cazul retragerii calităţii de membru
al CMR medicul poate face o nouă cerere
de redobândire a calităţii de membru al
colegiului după expirarea perioadei
stabilite prin hotărâre judecătorească
definitivă de interdicţie a exercitării
profesiei sau după 2 ani de la data
aplicării rămânerii definitive a
sancţiunii de către comisiile de
disciplină. Redobândirea calităţii de
membru al CMR se face în condiţiile
prezentei legi.
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a măsurii dispuse de comisia de
disciplină.
(5) Repetarea unei abateri disciplinare
până la radierea sancţiunii aplicate
constituie o circumstanţă agravantă, care
va fi avută în vedere la aplicarea noii
sancţiuni.
Art. 83
(1) Ancheta disciplinară se exercită prin
persoane desemnate în acest scop de
către biroul consiliului colegiului
teritorial sau, după caz, de către Biroul
executiv al CMR.
(2) Toate unităţile sanitare implicate,
indiferent de natura acestora sau de
subordonare au obligaţia de a pune la
dispoziţie comisiilor de disciplină sau
persoanelor desemnate cu investigarea
abaterilor disciplinare documentele
medicale solicitate, precum şi orice alte
date şi informaţii necesare soluţionării
cauzei.

Cap. VIII Organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
Art. 84
(1) CMR este organism profesional,
apolitic, fără scop lucrativ, de drept
public, cu responsabilităţi delegate de
Ministerul Sănătăţii, în domeniul
autorizării, controlului şi supravegherii
profesiei de medic ca profesie liberală, de
practică publică autorizată.
(2) CMR are autonomie instituţională în
domeniul său de competenţă, normativ şi
jurisdicţional profesional şi îşi exercită
atribuţiile fără posibilitatea vreunei
imixtiuni.
(3) Ministerul Sănătăţii urmăreşte modul
de respectare a prevederilor legale în
activitatea CMR.
(4) Colegiul Medicilor din România
cuprinde toţi medicii care întrunesc
condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit.

Art. 83
(1) Ancheta disciplinară se exercită prin
persoane desemnate în acest scop de
către biroul consiliului colegiului
teritorial sau, după caz, de către Biroul
executiv al CMR.
(2) Toate unităţile sanitare sau cele de
medicină legală implicate, indiferent de
natura acestora sau de subordonare au
obligaţia de a pune la dispoziţie
comisiilor de disciplină sau persoanelor
desemnate cu investigarea abaterilor
disciplinare documentele medicale
solicitate, precum şi orice alte date şi
informaţii necesare soluţionării cauzei.

(4) Colegiul Medicilor din România
cuprinde toţi medicii care întrunesc
condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit.
a), c) şi e), precum şi medicii stabiliţi în
România care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), d), f) şi
g) şi care exercită profesia de medic în
condiţiile prezentului titlu. indiferent de
titlurile profesionale detinute asa cum
sunt acestea prevazute la art. 30, alin.
1).
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Propunem
eliminarea
alin. 1) avand
in vedere ca
la art. 76,
alin. 5) din
prezentul
proiect se
mentioneaza
ca procedura
judecarii
abaterilor
este prevazuta
in Statutul
CMR,
procedura
care de altfel
este
reglementata
in detaliu in
actualul
Statut.

a), c) şi e), precum şi medicii stabiliţi în
România care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), d), f) şi
g) şi care exercită profesia de medic în
condiţiile prezentului titlu.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile CMR
Art. 86
(1) CMR are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea regulamentelor şi
normelor care organizează şi
reglementează exercitarea profesiei de
medic, indiferent de forma de exercitare
şi de unitatea sanitară în care se
desfăşoară;
b) apără demnitatea şi promovează
drepturile şi interesele membrilor săi în
toate sferele de activitate; apără onoarea,
libertatea şi independenţa profesională
ale medicului, precum şi dreptul acestuia
de decizie în exercitarea actului medical;
c) atestă onorabilitatea şi moralitatea
profesională ale membrilor săi;
d) întocmeşte, actualizează permanent
secţiunea medicilor din cadrul
Registrului Naţional al Profesioniştilor
din Sistemul de Sănătate şi înaintează
trimestrial Ministerului Sănătăţii un
raport privind situaţia numerică a
membrilor săi, precum şi a evenimentelor
înregistrate în domeniul autorizării,
controlului şi supravegherii profesiei de
medic;
e) asigură respectarea de către medici a
obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi
de sănătatea publică;
f) elaborează şi adoptă Statutul
Colegiului Medicilor din România şi
Codul de deontologie medicală;
g) elaborează împreună cu comisiile de
specialitate ale Ministerului Sănătăţii
ghidurile şi protocoale de practică
medicală ;
h) stabileşte şi reglementează regimul de
publicitate a activităţilor medicale;
i) controlează modul în care sunt
respectate de către angajatori
independenţa profesională a medicilor şi
dreptul acestora de decizie în exercitarea
actului medical;

i) controlează modul în care sunt
respectate
de
către
angajatori
independenţa profesională a medicilor şi
dreptulrile acestora de decizie în
exercitarea actului medical şi dezvoltarea
profesională continuă;
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j) promovează şi stabileşte relaţii pe plan
extern cu instituţii şi organizaţii similare;
k) organizează judecarea cazurilor de
abateri de la normele de etică
profesională, de deontologie medicală şi
de la regulile de bună practică
profesională, în calitate de organ de
jurisdicţie profesională;
l) promovează interesele membrilor săi în
cadrul asigurărilor de răspundere civilă
profesională;
m) sprijină instituţiile şi acţiunile de
prevedere şi asistenţă medico-socială
pentru medici şi familiile lor;
n) organizează centre de pregătire
lingvistică, necesare pentru exercitarea
activităţii profesionale de către medicii
cetăţeni ai statelor membre;
o) participă, împreună cu Ministerul
Educaţiei Naţionale şi cu Ministerul
Sănătăţii, la stabilirea numărului anual de
locuri în unităţile de învăţământ superior
de profil medical acreditate, precum şi a
numărului de locuri în rezidenţiat;
p) colaborează cu organizaţii de profil
profesional-ştiinţific, patronal, sindical
din domeniul sanitar şi cu organizaţii
neguvernamentale în toate problemele ce
privesc asigurarea sănătăţii populaţiei;
q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la
elaborarea reglementărilor din domeniul
medical sau al asigurărilor sociale de
sănătate;
r) elaborează criterii şi standarde de
dotare a cabinetelor de practică
independentă, indiferent de regimul
proprietăţii şi le supune spre aprobare
Ministerului Sănătăţii.

(2) CMR, prin structurile naţionale sau
teritoriale, colaborează în domeniul său
de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu
instituţii, autorităţi şi organizaţii la:

j) promovează şi stabileşte relaţii pe plan
extern cu instituţii şi organizaţii similare;
propune
Ministerului
Sănătăţii
îmbunătăţirea documentelor naţionale
de reglementare a practicii medicale în
conformitatea cu evoluţia acesteia în
Europa şi în lume;
k) organizează judecarea cazurilor de
abateri de la normele de etică
profesională, de deontologie medicală şi
de la regulile de bună practică
profesională, în calitate de organ de
jurisdicţie profesională;
l) promovează interesele membrilor săi în
cadrul asigurărilor de răspundere civilă
profesională;
m) sprijină instituţiile şi acţiunile de
prevedere şi asistenţă medico-socială
pentru medici şi familiile lor;
n) organizează centre de pregătire
lingvistică, necesare pentru exercitarea
activităţii profesionale de către medicii
cetăţeni ai statelor membre;
o) participă, împreună cu Ministerul
Educaţiei Naţionale şi cu Ministerul
Sănătăţii, la stabilirea numărului anual de
locuri în unităţile de învăţământ superior
de profil medical acreditate, precum şi a
numărului de locuri în rezidenţiat;
n) colaborează cu organizaţii de profil
profesional-ştiinţific, patronal, sindical
din domeniul sanitar şi cu organizaţii
neguvernamentale în toate problemele ce
privesc asigurarea sănătăţii populaţiei;
o) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la
elaborarea reglementărilor din domeniul
medical sau al asigurărilor sociale de
sănătate;
r) elaborează criterii şi standarde de
dotare a cabinetelor de practică medicală
independentă, indiferent de regimul
proprietăţii şi le supune spre aprobare
Ministerului Sănătăţii.
p) iniţierea şi promovarea de forme de
educaţie medicală continuă în vederea
ridicării gradului de competenţă
profesională a membrilor săi.
(2) CMR, prin structurile naţionale sau
teritoriale, colaborează în domeniul său de
competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu
instituţii, autorităţi şi organizaţii, la:
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a) formarea, specializarea şi
perfecţionarea pregătirii profesionale a
medicilor;
b) stabilirea şi creşterea standardelor de
practică profesională în vederea
asigurării calităţii actului medical în
unităţile sanitare;
c) elaborarea metodologiei de acordare a
gradului profesional şi tematica de
concurs;
d) iniţierea şi promovarea de forme de
educaţie medicală continuă în vederea
ridicării gradului de competenţă
profesională a membrilor săi;
e) elaborarea criteriilor şi standardelor de
dotare a cabinetelor de practică
independentă, pe care le supune spre
aprobare Ministerului Sănătăţii;
f) promovarea şi asigurarea cadrului
necesar desfăşurării unei concurenţe
loiale bazate exclusiv pe criteriile
competenţei profesionale;
g) reprezentarea medicilor cu practică
independentă care desfăşoară activităţi
medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate;
h) consultările privind normele de
acordare a asistenţei medicale în
domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
(3) CMR avizează înfiinţarea cabinetelor
de practică independentă, indiferent de
forma lor juridică, şi participă, prin
reprezentanţi anume desemnaţi, la
concursurile organizate pentru ocuparea
posturilor din unităţile sanitare publice.
SECŢIUNEA a 3-a
Membrii CMR
Art. 88
(1) În vederea exercitării profesiei de
medic, medicii cetăţeni români şi medicii
cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi în
România, precum şi medicii care
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 8
alin. (2) lit. c) şi e) au obligaţia să se
înscrie în CMR.
(2) Calitatea de membru este dovedită
prin certificatul de membru al CMR, care
se eliberează la înscrierea în corpul
profesional.
(3) Înscrierea în CMR şi eliberarea
certificatului de membru se fac numai
pentru medicii care îndeplinesc condiţiile

a)
formarea,
specializarea
şi
perfecţionarea pregătirii profesionale a
medicilor;
b) stabilirea şi creşterea standardelor de
practică profesională în vederea asigurării
calităţii actului medical în unităţile
sanitare;
c) elaborarea metodologiei de acordare a
gradului profesional şi tematica de
concurs;
d) iniţierea şi promovarea de forme de
educaţie medicală continuă în vederea
ridicării
gradului
de
competenţă
profesională a membrilor săi;
e) elaborarea criteriilor şi standardelor de
dotare a cabinetelor de practică medicală
independentă, pe care le supune spre
aprobare Ministerului Sănătăţii;
f) promovarea şi asigurarea cadrului
necesar desfăşurării unei concurenţe
loiale bazate exclusiv pe criteriile
competenţei profesionale;
g) reprezentarea medicilor cu practică
independentă care desfăşoară activităţi
medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate;
h) consultările privind negociaza normele
de acordare a asistenţei medicale în
domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
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prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi
c) şi au depus jurământul prevăzut de
prezentul titlu.
(4) Depunerea jurământului se
menţionează în certificatul de membru al
CMR.
(5) Pot deveni, la cerere, membri ai CMR
şi medicii cetăţeni ai unui stat membru,
stabiliţi într-un stat membru şi care
prestează temporar servicii medicale în
România.
(6) Calitatea de membru al CMR o pot
păstra, la cerere, şi medicii pensionari
care au practicat profesia de medic.
(7) Membrii CMR sunt înscrişi în
Registrul Naţional al Profesioniştilor din
Sistemul de Sănătate.
(8) Evidenţa şi identificarea membrilor
CMR se vor putea face şi prin folosirea
codului numeric personal.

(6) Calitatea de membru al CMR o poate
detine si medicii care nu exercita
activitate medicala.
(7) Membrii CMR sunt înscrişi în
Registrul Naţional al Profesioniştilor din
Sistemul de Sănătate.
(8) Evidenţa şi identificarea membrilor
CMR se vor putea face şi prin folosirea
codului numeric personal.
(7) În vederea organizării şi ținerii la zi
a Registrului unic al medicilor cu drept
de practică, CMR, potrivit deciziei
Consiliului Naţional al Colegiului
Medicilor din România, va organiza şi
administra un sistem naţional de
înregistrare, evidență şi certificare a
medicilor care exercită profesia de
medic pe teritoriul României. Evidența
şi identificarea medicilor cu drept de
liberă practică se vor face în baza unui
cod unic de identificare profesională
acordat de către CMR.
(8) În vederea culegerii unor date şi
informaţii necesare ţinerii la zi a
Registrului unic al medicilor cu drept
de practică, unităţile de învăţământ
universitar medical, unităţile medicale,
precum şi alte autorităţi ori instituţii
publice care deţin date şi informaţii
necesare ţinerii la zi a Registrului unic
al medicilor cu drept de practică vor
pune la dispoziţia CMR, în mod gratuit
şi într-un format adecvat scopului
solicitării, datele şi informaţiile
respective. În acest scop, între CMR şi
entităţile respective se vor încheia
protocoale de colaborare. În aceeași
măsură, CMR va încheia protocoale şi
va pune la dispoziţia autorităţilor date
din Registrul unic al medicilor cu drept
de liberă practică în vederea realizării
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de către acestea a atribuţiilor legale. În
toate situaţiile, punerea la dispoziţie a
datelor se poate face inclusiv prin
asigurarea unui acces securizat şi
controlat al solicitantului la datele
respective.
(9) Medicul este obligat să menţioneze
codul de identificare profesională pe
orice document medical pe care îl
emite, îl completează sau îl modifică ori
alături de orice act profesional
consemnat sub formă scrisă.
(10) Lista cu codurile de identificare
profesională, precum şi actualizările
acesteia se vor comunica la cerere
Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate sau altor
instituţii ori autorităţi publice în mod
gratuit şi exclusiv în vederea realizării
atribuţiilor lor.
Art. 89
Art. 89
(1) La cerere, membrii CMR care, din
(1) La cerere, membrii CMR care, din
motive obiective, întrerup pe o durată de motive obiective, întrerup pe o durată de
până la 5 ani exercitarea profesiei de
până la 5 ani exercitarea profesiei de
medic pot solicita suspendarea calităţii de medic pot solicita suspendarea calităţii de
membru pe acea durată.
membru pe acea durată.
(2) Pe durata suspendării la cerere a
calităţii de membru al CMR se suspendă
obligaţiile şi drepturile ce decurg din
prezenta lege.
(3) Întreruperea exercitării profesiei de
medic pe o durată mai mare de 5 ani
atrage, de drept, pierderea calităţii de
membru al CMR.
SECŢIUNEA a 4-a
Drepturile şi obligaţiile membrilor CMR
Art. 93
Obligaţiile membrilor CMR, ce decurg
din calitatea lor specială de medici, sunt:
a) să respecte şi să aplice, în orice
împrejurare, normele de deontologie
medicală;
b) să nu aducă prejudicii reputaţiei
corpului medical sau altor membri,
respectând statutul de corp profesional al
CMR;
c) să acţioneze, pe toată durata exercitării
profesiei, în vederea creşterii gradului de
pregătire profesională;
d) să aplice parafa, cuprinzând numele,
prenumele, gradul, specialitatea şi codul,
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pe toate actele medicale pe care le
semnează;
e) să respecte drepturile pacienţilor.
Art. 94
(1) În vederea creşterii gradului de
pregătire profesională şi asigurării unui
nivel ridicat al cunoştinţelor medicale,
medicii sunt obligaţi să efectueze un
număr de cursuri de pregătire şi alte
forme de educaţie medicală continuă şi
informare în domeniul ştiinţelor
medicale, pentru cumularea numărului de
credite stabilite în acest sens de către
CMR. Sunt creditate programele, precum
şi celelalte forme de educaţie medicală
continuă avizate de CMR.
(2) Medicii care nu realizează pe
parcursul a 5 ani numărul minim de
credite de educaţie medicală continuă,
stabilit de Consiliul naţional al CMR,
sunt suspendaţi din exerciţiul profesiei
până la realizarea numărului de credite
respectiv.

SECŢIUNEA a 5-a
Organizare şi funcţionare
B. Organizarea la nivel naţional
Art. 105
Adunarea generală naţională are
următoarele atribuţii:
a) adoptă Statutul Colegiului Medicilor
din România, precum şi Codul de
deontologie medicală;
b) aprobă modificarea acestora;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
şi execuţia celui pentru exerciţiul expirat;
d) alege, dintre membrii săi, comisia de
cenzori;
e) adoptă puncte de vedere care să
reflecte poziţia CMR cu privire la
aspecte de interes general în ceea ce
priveşte profesia de medic ori statutul
medicului în societate;
f) revocă din funcţie membrii aleşi pentru
abateri de la prevederile prezentei legi şi,
respectiv, ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Colegiului

(2) Medicii sunt obligati sa realizeze un
număr minim de credite de educaţie
medicală continua. Numarul minim de
credite, modul de calcul al punctajului
si modalitatea de verificare a
punctajului se stabilesc prin decizia
Consiliului naţional al CMR.
(3) In cazul in care medicii nu
realizeaza numarul minim de credite
de educatie medicala continua
sunt suspendaţi din exerciţiul profesiei
până la realizarea numărului de
credite respectiv.

Art. 105
Adunarea generală naţională are
următoarele atribuţii:
a) adoptă Statutul Colegiului Medicilor
din România, precum şi Codul de
deontologie medicală;
b) aprobă modificarea acestora;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
şi execuţia celui pentru exerciţiul expirat;
d) alege, dintre membrii săi, comisia de
cenzori;
e) adoptă puncte de vedere care să
reflecte poziţia CMR cu privire la aspecte
de interes general în ceea ce priveşte
profesia de medic ori statutul medicului
în societate;
f) revocă din funcţie membrii aleşi pentru
abateri de la prevederile prezentei legi şi,
respectiv, ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Statutul
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Medicilor din România, care aduc
prejudicii activităţii corpului profesional.
Art. 121
(1) Nu pot primi sau exercita mandatul
de membru al organelor de conducere ale
CMR, atât la nivel naţional, cât şi
teritorial, medicii care deţin funcţii de
conducere în cadrul Ministerului
Sănătăţii, respectiv al ministerelor şi
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al
structurilor deconcentrate ale acestuia ori
în cadrul Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, al caselor judeţene de asigurări
de sănătate şi a municipiului Bucureşti, al
patronatelor şi sindicatelor profesionale,
precum şi orice fel de funcţii de
demnitate publică.
(2) Medicii pentru care, în timpul
mandatului de membru al organelor de
conducere, a survenit situaţia de
incompatibilitate sunt suspendaţi din
funcţie. Suspendarea durează până la
încetarea situaţiei de incompatibilitate
sau până la expirarea mandatului.
(3) Numărul maxim de mandate în
organele de conducere de la nivel
teritorial şi naţional se stabileşte de către
Adunarea generală naţională şi este
prevăzut în Regulamentul de organizare
şi funcţionare al CMR.

Colegiului Medicilor din România, care
aduc prejudicii activităţii corpului
profesional.

(3) Numărul maxim de mandate în
organele de conducere de la nivel
teritorial şi naţional se stabileşte de către
Adunarea generală naţională şi este
prevăzut în Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Statutul CMR.
(4) Membrii aleși în organele de
conducere ale CMR la nivel national și
teritorial au dreptul la reducerea
programului lunar de lucru prevazut
in contractul individual de munca sau
in contractul de prestari servicii
incheiat cu casa de asigurari. Numărul
de zile destinate activității desfășurate
în îndeplinirea mandatului se
stabileste de comun acord cu
angajatorul sau casa de asigurari, fără
a exista obligația angajatorului de a
plăti drepturile salariale pentru aceste
zile.

Cap. IX Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 130
(1) În vederea facilitării accesului la
exerciţiul profesiei de medic pe teritoriul
României, Ministerul Sănătăţii în
colaborare cu CMR recunoaşte
calificările de medic dobândite în
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conformitate cu normele UE într-un stat
membru de cetăţenii acestui stat, iar
încadrarea în muncă se face conform
legii.
(2) Recunoaşterea diplomelor,
certificatelor şi titlurilor de medic,
dobândite pe teritoriul unui stat membru
se realizează de către Ministerului
Sănătăţii. în claborare cu CMR
(3) Normele privind recunoaşterea
diplomelor, certificatelor şi titlurilor de
medic specialist, eliberate de un stat terţ,
se elaborează de Ministerul Sănătăţii în
colaborare cu CMR şi se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.
(4) Pentru recunoaşterea diplomelor,
certificatelor şi titlurilor de medic
prevăzute la alin. (2) şi (3), Ministerul
Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din
România se asigură că toate cerinţele,
procedurile şi formalităţile legate de
accesul la aspectele reglementate de
prezentul titlu pot fi îndeplinite de la
distanţă şi prin mijloace electronice, în
condiţiile prevederilor legale în vigoare,
şi informează inclusiv prin mijloace
electronice despre toate cerinţele,
procedurile şi formalităţile privind
accesul la aspectele reglementate ale
profesiei de medic în România.
Art. 131
(1) Titlurile oficiale de calificare ca
medic specialist eliberate de stat terţ în
una dintre specialităţile medicale clinice
şi paraclinice prevăzute de
Nomenclatorul specialităţilor medicale,
medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală, se
echivalează cu certificatul de medic
specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii
pentru specialitatea respectivă, cu
condiţia îndeplinirii, în mod cumulativ, a
următoarelor condiţii:
a) titularul se află în una din situaţiile
prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru
exercitarea profesiei de medic pe
teritoriul României;
b) formarea de medic specialist pentru
care se solicită echivalarea s-a efectuat în
condiţii de studiu şi practică medicală
care asigură competenţa profesională a

(2)
Recunoaşterea
diplomelor,
certificatelor şi titlurilor de medic,
eliberate de un stat membru, se face în
temeiul normelor elaborate de Ministerul
Sănătăţii în colaborare cu CMR şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
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acestuia, similară cu competenţa
profesională a medicilor pe plan naţional;
c) titlurile oficiale de calificare ca medic
specialist sunt eliberate de autoritatea
desemnată în temeiul actelor normative
în vigoare în statul pe teritoriul căruia a
avut loc formarea.
(2) Normele privind recunoaşterea
diplomelor, certificatelor şi titlurilor de
medic, eliberate de un stat terţ, , se
elaborează de Ministerul Sănătăţii în
colaborare cu CMR şi se aprobă prin
hotărâre a Guvernului
(3) Echivalarea titlurilor de calificare
prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin
al ministrului sănătăţii, după consultarea
CMR.
(4) În vederea recunoaşterii titlurilor de
medic specialist prevăzute la alin. (1),
titularii depun la Ministerul Sănătăţii
următoarele documente:
a) cerere de recunoaştere care va
cuprinde obligatoriu şi datele de contact
(adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);
b) copia documentului de identitate aflat
în termen de valabilitate (buletin/carte de
identitate sau paşaport);
c) documente din care să rezulte cerinţele
prevăzute la art.8 alin. (2) lit. a) - g)
d) copia legalizată a documentelor care
atestă calificarea de medic;
e) copia legalizată a titlului de medic
specialist dobândit în unul dintre statele
prevăzute la art. 1 alin. (1);
f) documente emise de autorităţile
competente ale statului terţ emitent din
care să rezulte durata specializării (ani,
luni, ore de formare pe săptămână),
curriculumul pregătirii efectuate şi
competenţele atestate prin titlul respectiv
de medic specialist;
g) documente privind experienţa
profesională şi educaţia medicală
continuă, dobândite de solicitant, emise
de autoritatea competentă a statului în
care acesta a exercitat profesia;
h) certificat de sănătate fizică şi psihică
din care să rezulte că acesta poate
practica specialitatea dobândită;
i) dovezi emise de autoritatea competentă
din statul de origine sau provenienţă
privind caracterul onorabil, moral sau

(2) Normele privind recunoaşterea
diplomelor, certificatelor şi titlurilor de
medic, eliberate de un stat terţ, se
elaborează de Ministerul Sănătăţii în
colaborare cu CMR şi se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.
(2) Echivalarea titlurilor de calificare
prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin
al ministrului sănătăţii, după consultarea
CMR.
(3) În vederea recunoaşterii titlurilor de
medic specialist prevăzute la alin. (1),
titularii depun la Ministerul Sănătăţii
următoarele documente:
a) cerere de recunoaştere care va
cuprinde obligatoriu şi datele de contact
(adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);
b) copia documentului de identitate aflat
în termen de valabilitate (buletin/carte de
identitate sau paşaport);
c) documente din care să rezulte cerinţele
prevăzute la art.8 alin. (2) lit. a) - g)
d) copia legalizată a documentelor care
atestă calificarea de medic;
e) copia legalizată a titlului de medic
specialist dobândit în unul dintre statele
prevăzute la art. 1 alin. (1);
f) documente emise de autorităţile
competente ale statului terţ emitent din
care să rezulte durata specializării (ani,
luni, ore de formare pe săptămână),
curriculumul pregătirii efectuate şi
competenţele atestate prin titlul respectiv
de medic specialist;
g) documente privind experienţa
profesională şi educaţia medicală
continuă, dobândite de solicitant, emise
de autoritatea competentă a statului în
care acesta a exercitat profesia;
h) certificat de sănătate fizică şi psihică
din care să rezulte că acesta poate
practica specialitatea dobândită;
i) dovezi emise de autoritatea competentă
din statul de origine sau provenienţă
privind caracterul onorabil, moral sau
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absenţa unei situaţii care suspendă sau
interzice exercitarea profesiei în caz de
eroare profesională gravă, respectiv o
atestare de confirmare a inexistenţei unor
suspendări temporare sau definitive de la
exercitarea profesiei sau a unor
condamnări penale;
j) extrasul de cazier judiciar emis de
autoritatea competentă a statului în care
acesta a exercitat profesia;
k) certificatul de atestare a cunoştinţelor
de limbă română sau paşaportul
lingvistic, după caz, cu excepţia
cetăţenilor români care solicită
recunoaşterea titlurilor de medic
specialist eliberate de un stat terţ;
l) dovada achitării taxei de evaluare
profesională.
(5) Cuantumul taxei de evaluare
profesională se stabileşte prin decizie a
Consiliului naţional al Colegiului
Medicilor din România şi se depune în
contul Colegiului Medicilor din
România. În cazul în care evaluarea
profesională presupune şi o probă de
aptitudini, cuantumul taxei se dublează.

absenţa unei situaţii care suspendă sau
interzice exercitarea profesiei în caz de
eroare profesională gravă, respectiv o
atestare de confirmare a inexistenţei unor
suspendări temporare sau definitive de la
exercitarea profesiei sau a unor
condamnări penale;
j) extrasul de cazier judiciar emis de
autoritatea competentă a statului în care
acesta a exercitat profesia;
k) certificatul de atestare a cunoştinţelor
de limbă română sau paşaportul
lingvistic, după caz, cu excepţia
cetăţenilor români care solicită
recunoaşterea titlurilor de medic
specialist eliberate de un stat terţ;
l) dovada achitării taxei de evaluare
profesională.
(4) Cuantumul taxei de evaluare
profesională se stabileşte prin decizie a
Consiliului naţional al Colegiului
Medicilor din România ordin al
Ministerului Sănătății, având ca
destinație retribuirea comisiilor care
vor analiza documentele ce atestă
calificările medicale ale solicitanţilor.
şi se depune în contul Colegiului
Medicilor din România. În cazul în care
evaluarea profesională presupune şi o
probă de aptitudini, cuantumul taxei se
dublează.
(6) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. (5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit.
e) - j) trebuie însoţite de traducerile
e) - j) trebuie însoţite de traducerile
legalizate în limba română, în original.
legalizate în limba română, în original.
(7) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. (6) Documentele prevăzute la alin. (4) lit.
h) - j) au o valabilitate de 3 luni de la
h) - j) au o valabilitate de 3 luni de la
data emiterii.
data emiterii.
(8) Ministerul Sănătăţii înştiinţează prin
(7) Ministerul Sănătăţii înştiinţează prin
adresă titularul despre echivalarea titlului adresă titularul despre echivalarea titlului
oficial de calificare ca medic specialist,
oficial de calificare ca medic specialist,
în condiţiile legii.
în condiţiile legii.
(9) Exercitarea activităţilor de medic
(8) Exercitarea activităţilor de medic
specialist se face pe baza titlului oficial
specialist se face pe baza titlului oficial
de calificare de medic specialist
de calificare de medic specialist
echivalat, a adresei de înştiinţare
echivalat, a adresei de înştiinţare
prevăzute la alin. (8) şi cu îndeplinirea
prevăzute la alin. (8) şi cu îndeplinirea
celorlalte condiţii prevăzute de lege
celorlalte condiţii prevăzute de lege
pentru exercitarea profesiei de medic.
pentru exercitarea profesiei de medic.
Art. 132
Art. 132
(1) Nomenclatorul de specialităţi
(1) Nomenclatorul de specialităţi
medicale, medico-dentare şi farmaceutice medicale, medico-dentare şi farmaceutice
pentru reţeaua de asistenţă medicală se
pentru reţeaua de asistenţă medicală se
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elaborează de Ministerul Sănătăţii în
colaborare cu CMR şi se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Normele privind întocmirea, emiterea
şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi
moralitate profesională ale medicilor se
elaborează în colaborare de autorităţile
competente române şi se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.
(3) Procedura de întocmire şi
reactualizare a listei de posturi vacante
de medic medicină generală şi de medic
specialist se elaborează de către
Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 134
(1) Actualele organe de conducere ale
CMR de la nivel naţional şi teritorial vor
rămâne în funcţie şi îşi vor exercita
mandatul până la împlinirea duratei
pentru care au fost alese.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea
în vigoare a noului statut al CMR se vor
organiza comisii de disciplină, în
condiţiile prezentului titlu.

elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii,
cu avizul de conformitate al CMR.

Propunem eliminarea art. 134
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Comisiile de
disciplina
functioneaza
din anul 2005,
iar alin. 1) nu
are sens.

