ACTIVITATEA
Comisiei de Jurisdicţie Profesională
ANUL 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dosare înregistrate Dosare soluţionate Natura sancţiunilor propuse:
172

242

mustrare
15
avertisment
5
vot de blam
3
amendă
interdicţie *
1*
retragerea calităţii
1
stingerea acţiunii disciplinare 102
TOTAL SANCŢIUNI:

* interdicţii:

25

1 pe 1 an

-

Dosare returnate colegiilor teritoriale pentru refacerea procedurii disciplinare - 7

-

Din totalul de 242 de dosare judecate în cursul anului 2015:
1 dosar înregistrat în anul 2011
15 dosare înregistrate în anul 2012
24 dosare înregistrate în anul 2013
75 dosare înregistrate în anul 2014
26 dosare înregistrate în anul 2015

RAPORT DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI DE JURISDICŢIE
PROFESIONALĂ
2015

Departamentul de Jurisdicţie Profesională şi-a desfăşurat
activitatea pe parcursul anului 2015 în conformitate cu prevederile Legii
95/2006 privind condiţiile exercitării profesiunii de medic, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.
Activitatea Departamentului de Jurisdicţie este legată indisolubil
de activitatea desfăşurată de Comisia de Jurisdicţie Profesională, cele
două entităţi colaborând în mod necesar la finalizarea anchetei
disciplinare şi emiterea propunerilor de sancţionare sau de stingere a
acţiunilor disciplinare.
În cursul anului 2015, activitatea Departamentului de Jurisdicţie
Profesională a Colegiului Medicilor din România a fost deosebit de
laborioasă, dintr-un număr de 172 de dosare înregistrate pe rolul Comisiei,
fiind soluţionate 26. Tot în cursul anului 2015 au fost soluţionate un
număr de 216 dosare înregistrate în cursul anilor 2011-2014. In total au
fost soluţionate un număr de 242 dosare. Au fost aplicate:
-

15 sancţiuni de mustrare
5 sancţiuni de avertisment
3 sancţiuni de vot de blam
1 sancţiune de retragere a calităţii de membru al Colegiului Medicilor
din România.
1 sancţiune de interdicţie pe un an
în 102 cazuri s-a dispus stingerea acţiunii disciplinare.
în 7 cazuri dosarele au fost returnate pe procedură.
în 2 cazuri s-au recomandat, complementar, efectuarea de cursuri

Dosarele primite au fost instrumentate de membri
departamentului. Pentru fiecare dosar au fost solicitate una sau mai
multe expertize din partea membrilor comisiilor de specialitate ale
colegiului.

Au fost audiaţi medicii intimaţi, au fost solicitate numeroase
documente în vederea completării dosarelor atât de la instanţele de fond
– în speţă, consiliile judeţene, cât şi de la unităţile sanitare, organele de
cercetare penală, alte instituţii.
Prin
primirea
şi
transmiterea
informaţiilor
specifice
departamentului am asigurat buna funcţionare şi gestionare în timp
optim a comunicaţiilor, atât din cadrul relaţiilor curente din interiorul
instituţiei (departamentale şi interdepartamentale) cât şi a relaţiilor cu
instituţiile şi persoanele partenere sau beneficiare.
Activitatea Comisiei de Jurisdicţie Profesională şi a
Departamentului de Jurisdicţie Profesională a fost, credem, eficientă
chiar dacă ne-am confruntat de nenumărate ori cu greutăţi în obţinerea
expertizelor din partea comisiilor de specialitate, ceea ce a întârziat
foarte mult soluţionarea unor dosare.
În cursul anului 2015 ne-au fost repartizate 1199 lucrări pentru care
s-a făcut corespondenţă atât cu petenţii, cu colegiile teritoriale, cât şi cu
alte instituţii implicate.
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