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Regulament de funcționare a Comisiei de Jurisdicție Profesională din cadrul Colegiului 
Medicilor Iași 

 

 În data de 21 decembrie 2016, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Colegiului 
Medicilor Iași, în baza atribuțiilor acordate de Statutul Colegiului Medicilor din România prin 
intermediul art. 84 alin.1 litera c), Consiliul Colegiului Medicilor Iași, a adoptat, în 
unanimitate de voturi, prezentul Regulament de funcționare a Comisiei de Jurisdicție 
Profesională din cadrul Colegiului Medicilor Iași, pornind de la prevederile deja existente în 
cadrul Statului Colegiului Medicilor din România. 

 

I. Alegerea Comisiei de Jurisdicție Profesionale, atribuții, obligații.  

Art.1. (1) Comisia  de Jurisdicție Profesională din cadrul Colegiului Medicilor Iași este formată 
dintr-un număr de 11 membri, aleși de către Adunarea Generală a Colegiului, pentru un 
mandat de 4 ani. 

(2) Candidații, pentru a fi aleși,  trebuie să îndeplinească următoarele condiții prealabile: să 
nu fi avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani și să fie medici primari, cu o reputație foarte 
bună în comunitatea profesională. 

(3) Comisia se consideră întrunită și poate adopta decizii statutare în condițiile unui cvorum 
de jumătate plus unu dintre membrii aleși,  votul fiind considerat valabil dacă a fost adoptat 
cu majoritate simplă.  

(4) Fiecare membru al Comisiei de Jurisidicție Profesională are obligația ca, în momentul în 
care va fi numit referent de caz în dosare specifice privind plângeri pentru nerespectarea 
deontologie profesionale de  către medici, membri ai Colegiului Medicilor Iași, să semneze o 
declarație pe propria răspundere cu privire la inexistența unui conflict de interese între 
medicul cercetat și propria persoană, declarație ce se va constitui anexă la prezentul 
Regulament. 

(5). În cazul în care plângerea este îndreptată împotriva unui medic membru al Comisiei de 
Jurisidicție Profesională, acesta nu va participa la dezbaterile cu privire la dosarul format. 

 

Art.2 . Comisia de jurisdicție profesională are următoarele atribuții, în baza principiului 
autonomiei organizatorice și funcționale acordate de Statutul Colegiului Medicilor din 
România : 

a) Desfășoară ancheta disciplinară în cazul plângerilor față de care Biroul Executiv a 
dispus declanșarea anchetei și respectiv, contestațiilor formulate împotriva deciziilor 
emise de comisiile de disciplină ale colegiilor teritoriale, în condițiile art. 127 din 
Statut ; 
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b) Constituie dosarul de anchetă disciplinară și administrează probatoriul necesar în 
vederea soluționării cauzei ; 

c) Intocmește referatul cu propunerea de soluționare a cauzei și susține acțiunea 
disciplinară în fața Comisiei de Disciplină ; 

 

Art.3. În cazul unor acțiuni care lezează onoarea profesională a membrilor Colegiului 
Medicilor Iași, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdicție Profesională va 
uza de dreptul la replică, cerând ferm autorilor unor astfel de acțiuni să le retracteze sau 
să le rectifice. 

 

Art. 4. Analizarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului 
legal, al Statului Colegiului Medicilor din Romînia și a prezentului Regulament, al Codului 
de Deontologie Medicală, al regulamentelor de ordine internă ale unităților medicale și a 
fișei postului, asigurându-se o înaltă moralitate profesională în rândul corpului 
profesional. 

  

II. Procedura de analiză a plângerilor de către  Comisia de Jurisdicție Profesională. 
 
  Art. 5. –  (1) Plângerea împotriva unui medic membru al Colegiului Medicilor Iași se 
adresează colegiului.  
(2) Plângerea împotriva unui membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Iași, 
cu excepția membrilor în Adunarea Generală, se depune la Colegiul Medicilor Iași, care o va 
înainta Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegilor Medicilor  din România, în 
vederea declanșării sau nedeclanșării anchetei disciplinare 
(3) În cazul în care plângerea este îndreptată împotriva mai multor medici, dintre care unul 
sau mai mulți dețin funcții de conducere, Biroul Consiliului Colegiului Medicilor Iași va decide 
declanșarea sau nedeclașarea achetei disciplinare împotriva medicilor care nu dețin funcții 
de conducere, urmând ca pentru ceilalți să înainteze plângerea Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Colegilor Medicilor  din România 
 
 Art. 6. Plângerii i se va da curs numai în cazul în care conţine următoarele elemente de 
identificare, sub sancțiunea nedeclanșării anchetei : 
   a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului; 
   b) numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea; 
   c) descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc; 
   d) prejudiciul fizic şi moral creat pacientului; 
   e) semnătura petentului. 
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   (2) În cazul în care petentul nu poate indica numele și prenumele medicului împotriva 
căruia își îndreaptă plângerea dar face dovada demersurilor în acest sens, Colegiul Medicilor 
Iași va solicita unităților sanitare în care medicul își desfășoară activitatea informațiile 
necesare identificării acestuia. 
(3) Plângerea se va depune personal, prin reprezentant cu împuternicire specială sau poate fi 
trimisă prin serviciile poștrale sau de curierat. 
   (3) Nu se va da curs plângerilor trimise prin email, fax ori depuse sau trimise în copii, ci se 
va formula doar un răspuns în care se vor invoca prevederile prezentului Regulament 
referitoare la condiţiile de valabilitate impuse unei plângeri, solicitându-se petentului 
complinirea condițiilor de la alin.3, sub sancțiunea nedeclanșării anchetei. 
 (4) Constituie abatere disciplinară fapta săvârşită cu vinovăţie prin care se încalcă 
jurământul depus, legile şi regulamentele specifice profesiei de medic, Codul de deontologie 
medicală, prevederile prezentului statut, deciziile obligatorii adoptate de Colegiul Medicilor 
din România, precum şi orice altă faptă săvârşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia, 
care este de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale corpului 
profesional. 
 
 Art. 7. – (1) Primind plângerea, Biroul Consiliului decide declanşarea sau nedeclanşarea 
anchetei disciplinare. 
   (2) Biroul consiliului poate decide nedeclanşarea anchetei disciplinare: 
   a) doar în cazul în care plângerea nu este de competenţa Colegiului Medicilor din Iași; 
   b) atunci când plângerea nu conţine elementele obligatorii, aşa cum sunt definite la art. 6 
alin. (1), dar numai după ce i se va pune în vedere petentului completarea plângerii cu 
elementele care lipsesc. 
(3) Împotriva deciziei de nedeclanșare a anchetei diciplinare, persoana care a făcut plângere 
poate depune contestație la Colegiul Teritorial Iași, în termen de 30 de zile de la comunicare. 
Aceasta se soluționează de către Biroul Executiv al Consiliului Național  
(4) Decizia de declanșare va conține în mod obligatoriu : 
a) elementele de identificare ale plângerii prevăzute la art. 6 alin.1 litera a) și b) 
b) dispoziție privind înaintarea plângerii la Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului 
Iași, în vederea efectuării anchetei disciplinare 
 
   Art. 8. – (1) Biroul consiliului se poate sesiza şi poate dispune începerea unei anchete 
disciplinare şi din oficiu. 
   (2) În decizia de autosesizare se vor menţiona elementele care au stat la baza luării acestei 
decizii; eventual, acolo unde este cazul, se vor ataşa şi dovezile corespunzătoare. 
 
   Art. 9. – (1) În baza deciziei biroului consiliului de declanşare a anchetei disciplinare, 
Comisia de jurisdicţie profesională înregistrează și constituie dosarul disciplinar. 
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(2) În cazul în care se constată că sesizarea a fost formulată în termenul legal, Comisia  îl va 
informa pe medicul împotriva căruia s-a formulat plângerea, comunicându-i o copie a 
plângerii, şi îi va comunica acestuia termenul până la care poate depune în scris apărările 
sale şi termenul la care se poate prezenta pentru a fi audiat şi pentru a formula toate 
apărările pe care le consideră utile. 
(3) În cazul în care se constată că sesizarea a fost formulată cu depăşirea termenului 
prevăzut de lege, 6 luni de la data săvârșirii pretinsei abateri sau de la data când petentul a 
aflat de săvârșirea acesteia,  Comisia de jurisdicţie profesională va întocmi un referat prin 
care va propune respingerea sesizării ca tardiv introdusă, fără a mai cerceta fondul cauzei. 
   (4) Atât medicul cât și petentul vor fi convocați în fața Comisiei, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data audierii. Dacă aceștia 
nu se prezintă la data convocării iar procedura de citare a fost corect îndeplinită, la adresele 
indicate în plângere, Comisia poate dispune încă o singură convocare, în funcție de 
circumstanțele faptei, moment după care Comisia va analiza plângerea exclusiv pe baza 
actelor depuse la dosar. 
 ( 5) În funcție de complexitatea cauzei, Comisia poate solicita opinia asupra cazului dedus 
analizei unui medic primar sau specialist, cu reputație în domeniu,  din alt centru medical 
decât cel de care aparține medicul cercetat. Astfel, într-o primă etapă, specialistului în 
domeniu i se va solicita acordul de principiu asupra analizei dosarului, expunându-se pe scurt 
speța, cu solicitarea de a confirma sau infirma în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării, disponibilitatea sa de a emite o opinie în dosar. 
( 6) În cazul în care specialistul a cărui opinie se solicită răspunde afirmativ, documentele 
relevante din dosar îi vor fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, solicitându-se un 
răspuns, pentru celeritatea cauzei,  în maxim 20 de zile lucrătoare de la data primirii 
dosarului. 
(7) În cazul în care specialistul a cărui opinie se solicită răspunde negativ sau nu răspunde în 
niciun fel la solicitarea Colegiului, se va relua procedura prevăzută la alin. 3 și 4, membrii 
Comisiei alegând o altă persoană din lista de specialiști care va fi stabilită de comun acord, 
de către membrii Comisiei. 
   (8) În faza de derulare a anchetei disciplinare, atât petentul cât și medicul împotriva căruia 
se îndreaptă plângerea pot consulta înscrisurile aflate la dosarul cauzei , fără însă a avea 
posibilitatea de a fotografia sau fotocopia documentele respective. 
 
 
   Art. 10. – (1) După cercetarea faptei, conform art. 9, Comisia de Jurisdicție profesională va 
finaliza cercetarea disciplinară printr-un referat care va cuprinde : 

a) Prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea, respectiv a 
medicului intimat ; 

b) Prezentarea reclamanției și a faptei ; 
c) Individualizarea normei încălcate ; 
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d) Probele administrate ; 
e) Analiza medicală a cazului ; 
f) Atitudinea medicului pe parcursul desfășurării anchetei ; 
g) Concluzii și propunerea de sancționare a medicului sau de stingere a acțiunii 

disciplinare ; 
h) Semnătura Președintelui Comisiei. 

    (2) Dosarul diciplinar însoțit de referat se înaintează comisiei de disciplină a Colegiului 
Medicilor Iași. 
   (3) Acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină se susţine de către Comisia de 
jurisdicţie profesională. 
 
  

 Prezentul Regulament, adoptat astăzi, 21.12.2016, de către    Consiliului Colegiului 
Medicilor Iași se completează, acolo unde nu are prevederi exprese,   cu Statutul Colegiului 
Medicilor din România. 

 

 

Președinte, 

Conf. univ. dr. Liviu Oprea 

    
 
 


