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Colegiul Medicilor din Romania - CMR

Decizia
Colegiului
Medicilor
din
Romania nr. 6/2019 privind punerea
in executare a unor masuri la nivelul
colegiilor teritoriale si gestionarea
mecanismului de alerta
Publicata in MOR 824/10.10.2019
In vigoare cu 15.10.2019

In temeiul ART. 431 lit. b), ART. 4112, 438 si 439 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si al ART. 47 din Statutul Colegiului Medicilor din Romania, adoptat
prin Hotararea Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor din Romania
nr. 2/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania decide:

ART. 1 (1) Cazurile de restrangere sau de interzicere de catre autoritatile sau instantele judecatoresti nationale, in intregime sau in parte, chiar si cu caracter
temporar, a dreptului de practica a profesiei medicale pe teritoriul Romaniei sunt supuse procedurii mecanismului de alerta.
(2) Sunt supuse aceleiasi proceduri si situatiile in care expira o interdictie sau o restrictie dintre cele mentionate la alin. (1), precum si orice alta schimbare
ulterioara a situatiei initial comunicate.
ART. 2 Mecanismul de alerta presupune informarea de catre Colegiul Medicilor din Romania, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne, a
autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la survenirea uneia dintre situatiile ce fac obiectul mecanismului de alerta.
ART. 3 (1) In vederea operarii bazei de date a Colegiului Medicilor din Romania si a realizarii mecanismului de alerta, colegiile teritoriale au obligatia de a pune
in executare, prin emiterea unei decizii de catre biroul consiliului teritorial, orice masura de restrangere sau de interzicere, in intregime sau in parte, chiar si
cu caracter temporar, a dreptului de practica a profesiei medicale pe teritoriul Romaniei, precum si de reluare a activitatii medicului aflat in propria evidenta,
in special in urmatoarele situatii:
a) sentinta penala definitiva;
b) decizie a comisiei de disciplina de restrangere sau de interzicere, in intregime sau in parte, chiar si cu caracter temporar, a dreptului de practica a profesiei
medicale pe teritoriul Romaniei;
c) decizie a Comisiei superioare de disciplina privind mentinerea ori aplicarea unei sanctiuni disciplinare de restrangere sau de interzicere in intregime sau in
parte, chiar si cu caracter temporar, a dreptului de practica a profesiei medicale pe teritoriul Romaniei;
d) cerere de suspendare a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
e) cerere de renuntare la calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
f) constatarea neavizarii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania din cauza neexercitarii profesiei de medic pentru o perioada neintrerupta
mai mare de 5 ani;
g) existenta unei cereri de reinscriere in Colegiul Medicilor din Romania, iar solicitantul indeplineste conditiile legale de reinscriere.
(2) Comisia superioara de disciplina comunica colegiului teritorial in evidenta caruia se afla medicul reclamat in cauza solutionata minuta solutiei adoptate,
daca prin aceasta se dispune restrangerea sau interzicerea, in intregime sau in parte, chiar si cu caracter temporar, a dreptului de practica a profesiei medicale
pe teritoriul Romaniei a medicului respectiv, in termen de maximum 24 de ore de la adoptarea ei. Comunicarea minutei se face
in format electronic la adresa de posta electronica a colegiului teritorial.
ART. 4 Decizia biroului executiv al consiliului colegiului teritorial contine cel putin urmatoarele informatii:
a) numarul deciziei;
b) data adoptarii deciziei;
c) prezentarea documentului sau motivului care a stat la baza emiterii deciziei;
d) calificarea cu care acesta exercita sau, dupa caz, exercita profesia de medic;
e) sfera de aplicare: restrictie sau interdictie, dupa caz;
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f) numele si prenumele medicului in cauza;
g) numarul de inregistrare al medicului;
h) data si locul nasterii;
i) adresa de corespondenta a medicului, respectiv adresa postala, precum si, daca este
cunoscuta, adresa de e-mail a acestuia;
j) intervalul pentru care se aplica restrictia sau interdictia, respectiv data de incepere si data de
sfarsit al interdictiei in cazul suspendarii temporare a dreptului de libera practica.
ART. 5 (1) Decizia de restrangere sau de interzicere in intregime sau in parte, chiar si cu caracter
temporar, a dreptului de practica a profesiei medicale pe teritoriul Romaniei se emite in termen
de maximum 3 zile de la data la care biroului consiliului colegiului teritorial i s-a comunicat
existenta unei situatii prevazute la ART. 3 si se comunica, de indata, medicului al carui drept de
libera practica a fost restrans ori ridicat, departamentului care are atributia de a opera in baza
de date a Colegiului Medicilor din Romania, precum si Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Decizia se comunica in format "pdf semnat electronic", catre Colegiul Medicilor din Romania, la adresa de e-mail: "office@cmr.ro".
ART. 6 Colegiile teritoriale tin evidenta deciziilor emise si, in mod corespunzator, emit si comunica o noua decizie si in urmatoarele situatii:
a) la implinirea termenului pentru care dreptul de libera practica a fost restrans
ori interzis;
b) s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ce determina modificarea situatiei
avute in vedere;
c) s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de suspendare a masurii care a stat la
baza emiterii deciziei respective;
d) orice alta schimbare ulterioara a situatiei initial comunicate.
ART. 7 (1) Colegiul Medicilor din Romania, prin departamentul de avizari,
analizeaza deciziile comunicate de catre colegiile teritoriale si decide introducerea in Sistemul de informare al pietei interne a autoritatilor competente din
statele membre ale Uniunii Europene si informeaza medicul cu privire la faptul ca situatia sa profesionala referitoare la restrangerea sau interzicerea, in
intregime sau in parte, chiar si cu caracter temporar, a dreptului de practica a profesiei medicale pe teritoriul Romaniei a facut obiectul mecanismului de alerta,
fiind comunicata autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene.
(2) In cazul existentei unei inadvertente in informarea transmisa prin mecanismul de alerta, medicul vizat poate solicita rectificarea informarii.
(3) Decizia de rectificare a informarii initiale prin Sistemul de informare al pietei interne face obiectul prevederilor prezentei decizii.
ART. 8 La nivelul Colegiului Medicilor din Romania, precum si la nivelul fiecarui colegiu teritorial se vor lua masurile organizatorice necesare pentru realizarea
atributiilor prevazute de prezenta decizie si pentru urmarirea alertelor primite ori transmise.
ART. 9 Prezenta decizie se publica in MOR, Partea I, si intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii ei.
ART. 10 La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 18/2018 privind gestionarea
mecanismului de alerta, publicata in MOR, Partea I, nr. 881 din 18.10.2018.

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Gheorghe Borcean
Bucuresti, 30.08.2019
Nr. 6
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