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TITLUL XII 

Exercitarea profesiei de medic.
Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 

CAPITOLUL I 

Exercitarea profesiei de medic 

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale 
Art. 376. 

(1) Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către 
persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină. Acestea pot fi: 

a) cetăţeni ai statului român; 

b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene; 

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 unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt 
definiţi 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 
prevăzute la lit. b). 

g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat 
membru al UE. 

http://lege5.ro/App/Document/g44tsmrq/legea-nr-260-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-102-2005-privind-libera-circulatie-pe-teritoriul-romaniei-a-cetatenilor-statelor-membre-ale-uniunii-europene-si-spatiului-econo?pid=&d=2016-10-24


(2) Prin excepţie de la prevederile art. 377 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 378, medicii cetăţeni ai 
unui stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România în scop didactic şi ocazional cu 
avizul CMR. Durata de exercitare a activităţilor profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu 
posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni, pe an. Metodologia de 
avizare se aprobă prin decizie a Consiliului naţional al CMR şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art. 377. 

(1) În înţelesul prezentului titlu, termenul medici cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat 
aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene desemnează, prin asimilare, şi medicii aflaţi în 
situaţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. d), f) şi g). 

(2) În mod exclusiv, prin termenul stat membru de origine sau de provenienţă, stat membru de 
stabilire sau, după caz, stat membru gazdă se înţelege un stat membru al UE, un stat aparţinând 
SEE sau Confederaţia Elveţiană. 

(3) Prin titlu oficial de calificare în medicină se înţelege: 

a) diplomă de medic, eliberată de o instituţie de învăţământ superior medico-farmaceutic 
acreditată din România; 

b) adeverinţă de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării 
complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de 
la data emiterii; 

c) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sănătăţii; 

d) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic şi respectiv de 
medic specialist, eliberate conform normelor UE de către celelalte state membre ale UE, statele 
aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană; 

e) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic şi respectiv de 
medic specialist, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre 
prevăzute la lit. d), de îndată ce titularul său are o experienţă profesională de 3 ani pe teritoriul 
statului care a recunoscut respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condiţiile 
legii. 

Art. 378. 

Titlurile oficiale de calificare în medicină obţinute în afara României, a statelor membre ale UE, a 
statelor aparţinând SEE sau a Confederaţiei Elveţiene se echivalează potrivit legii. Excepţie de la 
aceste prevederi fac titlurile oficiale de calificare în medicină care au fost recunoscute de unul 
dintre aceste state. 

Art. 379. 

Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de medic se realizează de către CMR şi Ministerul 
Sănătăţii, denumite în continuare autorităţi competente române. 



Art. 380. 

(1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea 
îmbolnăvirilor, promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii individului şi a colectivităţii. 

(2) În vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie să 
dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă de fiinţa umană. 

(3) Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul şi 
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. 381. 

(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. 

(3) În legătură cu exercitarea profesiei şi în limita competenţelor profesionale, medicului nu îi pot
fi impuse îngrădiri privind prescripţia şi recomandările cu caracter medical, avându-se în vedere 
caracterul umanitar al profesiei de medic, obligaţia medicului de deosebit respect faţă de fiinţa 
umană şi de loialitate faţă de pacientul său, precum şi dreptul medicului de a prescrie şi de a 
recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului. 

Art. 382. 

(1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii legali 
ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţământul, medicul 
acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenţie
medicală. 

(2) Responsabilitatea medicală încetează în situaţia în care pacientul nu respectă prescripţia sau 
recomandarea medicală. 

Art. 383. 

(1) Medicii care întrunesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 376 şi sunt membri ai Colegiului 
Medicilor din România exercită profesia de medic, în regim salarial şi/sau independent. 

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), medicii cetăţeni ai unui stat terţ prevăzuţi la art. 376 
alin. (1) lit. g), membri ai Colegiului Medicilor din România, pot exercita profesia în primii 2 ani 

numai în regim salarial în unităţile sanitare prevăzute la art. 3875 alin. (1). 

(2) Pentru accesul la una dintre activităţile de medic sau exerciţiul acesteia, medicii cetăţeni ai 
unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în 
unul dintre aceste state, sunt exceptaţi, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii 
medicale pe teritoriul României, de la obligativitatea înscrierii în CMR. 



Art. 384. 

(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!" 

(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 al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, stabiliţi în România; 

c) medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care solicită intrarea în profesie în România; 

d) medicilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c), e) şi g). 

(21) Medicii cetăţeni ai unui stat terţ care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. g) 

exercită profesia de medic cu respectarea prevederilor art. 383 alin. (1  1  ), a prevederilor art. 386 
alin. (4), precum şi cu celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru medicii cetăţeni 
români membri ai Colegiului Medicilor din România. 

(3) Medicii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi c) pot depune jurământul în limba română sau în una 
dintre limbile de circulaţie din UE. 

Art. 385. 

(1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 376 
care îndeplinesc următoarele condiţii: 



a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină; 

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de 
prezenta lege; 

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. 376 alin. (1) 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 al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, stabiliţi pe teritoriul României, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la 
art. 376 alin. (1) lit. c) şi e) exercită profesia de medic cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi medicii 
cetăţeni români membri ai CMR. 

Art. 386. 

(1) Profesia de medic se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării 
profesionale însuşite, după cum urmează: 

a) medic de medicină generală pentru medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 64 lit. d); 

b) medic specialist în una dintre specialităţile clinice sau paraclinice prevăzute de Nomenclatorul 
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. 

(11) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau lit. b), profesia se exercită cu drept de liberă 
practică. 

(12) Exercitarea efectivă de către medicii care au obţinut drept de liberă practică a activităţilor 
profesionale de medic, cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă, şi cu respectarea 
celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege, constituie experienţă profesională de medic. 

(13) Medicii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 64 lit. d) şi care nu au dobândit un 
titlu de medic specialist în una din specialităţile medicale, clinice şi paraclinice prevăzute de 
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de 
asistenţă medicală, exercită profesia cu competenţe limitate, sub îndrumarea şi supravegherea 
unui medic de medicină generală cu drept de liberă practică, respectiv a unui medic specialist cu 
drept de liberă practică, cu respectarea prevederilor art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 
18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu 
completările ulterioare. 

(2) Prevederile alin. (1) şi (11) se aplică medicilor care întrunesc una din condiţiile prevăzute la 
art. 376 alin. (1) în vederea exercitării profesiei în România. 

(3) Medicii care au obţinut certificatul de membru al CMR pot desfăşura activităţi medicale 
potrivit pregătirii profesionale în sistemul public de sănătate sau/şi în sistemul privat, fie ca 
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angajaţi, fie ca persoană fizică independentă pe bază de contract. Calitatea de persoană fizică 
independentă se dobândeşte în baza certificatului de membru al CMR şi a înregistrării la 
administraţia financiară în a cărei rază domiciliază medicul. În condiţiile legii, medicii pot înfiinţa 
şi cabinete de practică medicală. 

(4) De la prevederile alin. (3) fac excepţie: 

a) medicii prevăzuţi la alin. (13) exercită profesia numai în regim salarial în unităţi sanitare 
publice sau private, precum şi în cabinete medicale, în funcţia de medic. Aceştia nu pot fi încadraţi
în serviciile de ambulanţă şi nu pot intra în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de 
sănătate; 

b) medicii cetăţeni ai unui stat terţ posesori ai Cărţii albastre a UE, membri ai Colegiului Medicilor
din România pot dobândi calitatea de persoană fizică autorizată şi pot înfiinţa cabinete de 

practică medicală numai după expirarea termenului prevăzut la art. 383 alin. (1  1  ). 

Art. 387. 

(1) Certificatele eliberate de autorităţile competente ale unui stat membru al UE, ale unui stat 
aparţinând SEE sau ale Confederaţiei Elveţiene, care atestă că medicul posesor, cetăţean al 
acestora, este titular de drept câştigat, sunt recunoscute de autorităţile competente române, 
permiţând exercitarea activităţilor de medic şi, respectiv, cele de medicină de familie, inclusiv în 
cadrul sistemului naţional de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prezentei legi. 

(2) Prin drept câştigat se înţelege dreptul cetăţenilor statelor membre ale UE, ai statelor 
aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene de a exercita activităţile de medic, precum şi pe cele
de medic cu formarea specifică în medicină generală prevăzută de normele UE, inclusiv în cadrul 
sistemului de protecţie socială al statului membru de origine sau de provenienţă, în cazul în care 
aceştia beneficiau de drept de liberă practică a profesiei şi erau stabiliţi în statul membru 
respectiv anterior implementării Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 93/16/CEE. 

Art. 3871. 

În vederea exercitării profesiei, recunoaşterea titlurilor de calificare care atestă formarea de bază 
de medic eliberate de un stat terţ se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice, potrivit legii. 

Art. 3872. 

(1) Recunoaşterea profesională a titlurilor de calificare de medic specialist dobândite într-un stat 
terţ se face de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu 
respectarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, 
eliberate de un stat terţ, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(2) Recunoaşterea titlurilor de calificare de medic specialist dobândite într-un stat terţ şi 
recunoscute de un alt stat membru, precum şi recunoaşterea titlurilor de calificare de medic cu 
formare de bază şi de medic specialist, eliberate de un alt stat membru cetăţenilor unui stat terţ, 
se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea titlurilor de calificare 
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de medic cu formare de bază şi de medic specialist dobândite în aceleaşi condiţii de către medicii 
care îndeplinesc una din cerinţele prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. a) -f). 

Art. 3873. 

În urma aplicării procedurilor de recunoaştere prevăzute la art. 387  1 şi 387  2 exercitarea 
activităţilor profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de calificare de medic recunoscute, a 
documentelor emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de către 
Ministerul Sănătăţii, prin care se atestă recunoaşterea calificării de medic şi medic specialist şi cu 
îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic. 

Art. 3874. 

(1) Ministerul Sănătăţii recunoaşte ca pregătire în rezidenţiat stagiile de pregătire în specialitate 
efectuate în unul dintre statele prevăzute la art. 377 alin. (2), de către medicii confirmaţi rezidenţi
în una din specialităţile prevăzute pentru România în anexa V.5.1.3 la Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor
profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 255 din 30 septembrie 
2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care stagiile au fost efectuate în cadrul 
unui alt program de specializare enumerate în anexa menţionată, pentru care medicul în cauză a 
obţinut deja calificarea de medic specialist într-un stat membru. 

(2) Durata pregătirii prin rezidenţiat recunoscută în condiţiile alin. (1) nu poate depăşi o 
jumătate din durata minimă de formare în specialitatea în cauză prevăzută în anexa V.5.1.3 la 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3875. 

(1) Prin excepţie de la aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea medicilor prevăzuţi la 

art. 383 alin. (1  1  ) se face în unităţi sanitare publice care înregistrează un deficit minim de 30% 
din necesarul de medici specialişti confirmaţi în specialitatea solicitantului, fără concurs. 

(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 art. 383 alin. (1  1  ), încadrarea medicilor prevăzuţi la 
art. 376 alin. (1) lit. g), membri ai Colegiului Medicilor din România, în alte unităţi sanitare 
publice decât cele menţionate la 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 in sistemul 
public.
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SECŢIUNEA a 2-a 

Nedemnităţi şi incompatibilităţi 
Art. 388. 

Este nedemn de a exercita profesia de medic: 

a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra 
umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic şi pentru care nu a 
intervenit reabilitarea; 

b) medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin
hotărâre judecătorească sau disciplinară. 

Art. 389. 

(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 este obligat să 
anunţe colegiul al cărui membru este. 

(4) La solicitarea medicului, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi interesate, 
preşedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie specială, pentru 
fiecare caz în parte, alcătuită din 3 medici primari, pentru a confirma sau a infirma situaţia de 
incompatibilitate. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Autorizarea exercitării profesiei de medic 
Art. 390. 

(1) Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 exercită profesia pe baza certificatului 
de membru al CMR, avizat anual pe baza 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 al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, 
stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la obligativitatea înscrierii în CMR. Accesul la
activităţile de medic pe durata prestării serviciilor se face conform prevederilor art. 402. 

(3) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor acte: 

a) documentele care atestă formarea în profesie; 

b) certificatul de sănătate; 



c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 388 şi 389; 

d) certificatul de cazier judiciar. 

(4) Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere 
civilă. 

Art. 391. 

(1) Medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex. 

(2) La cerere, medicii se pot pensiona în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

(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. 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. 

(6) 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 sa îşi reia activitatea profesională. 

(7) 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 autorităţilor de sănătate publică, al CNAS, al caselor judeţene de asigurări de 
sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte 
unităţi sanitare publice. 
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(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau 
prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea 
vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană 
sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului 
Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. 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; 

- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; 

- un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti. 

Art. 392. 

(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 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 al UE, ai unui stat 
aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România. 

Art. 393. 

(1) Practicarea profesiei de medic de către o persoană care nu are această calitate constituie 
infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) CMR, prin preşedintele colegiului teritorial, este în drept să exercite acţiunea civilă sau să 
sesizeze, după caz, organele de urmărire penală ori autorităţile competente, pentru urmărirea şi 
trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori 
calitatea de medic sau care practică în mod nelegal medicina. 

(3) Acţiunea penală împotriva unui membru al CMR cu privire la fapte ce au legătură cu 
exercitarea profesiei de medic se pune în mişcare cu înştiinţarea prealabilă a colegiului al cărui 
membru este medicul respectiv. 

(4) Instanţele de judecată civile sau penale, din oficiu, vor comunica CMR hotărârile judecătoreşti 
rămase definitive, prin care s-au pronunţat cu privire la fapte exercitate în timpul şi în legătură cu 
profesia de către medici pe teritoriul României. 



CAPITOLUL II 

Dispoziţii privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României de
către medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând

SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene 

SECŢIUNEA 1 

Dispoziţii privind facilitarea dreptului de stabilire 
Art. 394. 

(1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările medicilor cetăţeni ai unui stat membru al
UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene cu privire la accesul la una dintre 
activităţile de medic se soluţionează de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu CMR, în termen de 3
luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat. Aceştia primesc certificatul de 
membru al CMR în urma aplicării procedurii de recunoaştere a calificării profesionale. 

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins cu o lună în situaţiile în care 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. (4). 

(3) 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 oficial de calificare este cel prevăzut la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.282/2007 pentru 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; 

e) documentul privind sănătatea fizică şi psihică a titularului emis de statul membru de origine 
sau de provenienţă; 

f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din unul dintre statele 
membre prevăzute la alin. (1), 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. 

(31) 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. 

(32) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) se depun şi traduse legalizat în limba română. 

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) 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. 395. 

(1) În cazul în care documentele prevăzute la art. 394 alin. (3) lit. d) nu sunt eliberate de 
autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă, autorităţile 
competente române acceptă o declaraţie sub jurământ sau, în statele membre în care nu există un
astfel de jurământ, o declaraţie solemnă, făcută de medicul în cauză în faţa unei autorităţi 
judiciare sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism 
profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un 
certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă. 

(2) În situaţia în care, pentru accesul şi exerciţiul profesiei, statul membru de origine sau de 
provenienţă nu impune o astfel de cerinţă şi, în consecinţă, nu emite cetăţenilor săi documentul 
prevăzut la art. 394 alin. (3) lit. e), autorităţile competente române acceptă un certificat privind 
sănătatea fizică sau psihică a solicitantului, eliberat de o autoritate competentă a statului membru
respectiv. 

Art. 3951. 

În situaţia în care România este statul membru UE de origine sau provenienţă a medicilor care 
solicită recunoaşterea calificării într-un alt stat membru UE autorităţile competente române iau 
măsurile necesare în vederea transmiterii documentelor prevăzute la art. 394 alin. (3) lit. d) şi e) 
în termen de 2 luni de la solicitarea statului membru UE gazdă. 

Art. 396. 

(1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Sănătăţii informează solicitantul 
asupra documentelor necesare completării acestuia. 

(2) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanţa de 
contencios administrativ. 
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Art. 3961. 

Procedura de examinare a cererii de obţinere a autorizaţiei de a exercita profesia în România 
înaintată de către medicii prevăzuţi la art. 376 alin. (1) 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. 3962. 

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita autorităţilor 
competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii certificatelor şi a titlurilor 
de calificare de medic eliberate de acesta, precum şi, după caz, confirmarea faptului că medicul 
titular îndeplineşte condiţiile minime de formare prevăzute de normele UE pentru calificarea 
profesională dobândită de acesta în statul membru emitent. 

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat 
membru a eliberat un titlu de calificare de medic, care include o formare de medic urmată în 
totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, România, în 
calitate de stat membru gazdă, are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului 
membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de medic dacă: 

a) formarea de medic asigurată de instituţia în cauză a fost certificată în mod oficial de instituţia 
de învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 
calificare de medic; 

b) titlul de calificare de medic eliberat este acelaşi cu cel care atestă acelaşi ciclu de formare de 
medic efectuat în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de 
medic; şi 

c) titlul de calificare de medic eliberat conferă aceleaşi drepturi de acces la profesia de medic pe 
teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de medic.

(3) În cazul unor suspiciuni justificate, România, în calitate de stat membru gazdă, poate solicita 
autorităţilor competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că medicul solicitant nu 
este suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale 
grave sau a unei condamnări pentru infracţiuni legate de exercitarea activităţilor sale 
profesionale. 

(4) Schimbul de informaţii între autorităţile competente române şi autorităţile competente din 
celelalte state membre UE în temeiul prezentului articol se efectuează conform Regulamentului 
UE nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al
pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei («Regulamentul IMI»). 

Art. 397. 

(1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţă de fapte grave şi precise care pot 
avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei de 
medic în România, comise de medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând 
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SEE ori ai Confederaţiei Elveţiene, anterior stabilirii în România şi în afara teritoriului său, 
acestea informează statul membru de origine sau de provenienţă al celor în cauză. 

(2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazdă informaţiile solicitate cu 
privire la sancţiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum şi cu privire 
la sancţiunile penale interesând exerciţiul profesiei de medic, aplicate medicilor pe durata 
exercitării profesiei în România. 

(3) Autorităţile competente române analizează informaţiile transmise de statul membru gazdă cu 
privire la faptele grave şi precise comise de medicii cetăţeni români sau care provin din România, 
anterior stabilirii în statul membru gazdă şi în afara teritoriului, ori fapte care pot avea 
repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic în 
acel stat. 

(4) Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigaţiilor pe care le 
întreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului membru gazdă 
consecinţele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile 
respective. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Dispoziţii cu privire la libera prestare a serviciilor medicale 
Art. 398. 

(1) Prezentele dispoziţii se aplică medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat 
aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene care sunt stabiliţi în vederea exercitării profesiei în 
unul dintre aceste state, atunci când se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în 
regim temporar ori ocazional activităţile de medic. 

(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. 399. 

(1) Medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, 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 respective, în baza 
documentelor prevăzute la art. 402, înaintate de prestator. 

(3) Exerciţiul activităţilor de medic, în aceste situaţii, se face în concordanţă cu celelalte drepturi 
şi obligaţii prevăzute de lege pentru medicii cetăţeni români membri ai CMR. 

Art. 400. 

Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medicale pe teritoriul 
României, persoanele prevăzute la art. 398 alin. (1) se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, 



regulamentar ori administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia şi utilizarea 
titlurilor, dispoziţiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct şi specific 
protecţia şi securitatea consumatorilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege 
pentru medicii cetăţeni români membri ai CMR. 

Art. 401. 

Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medicale pe teritoriul României de 
către persoanele prevăzute la art. 398 alin. (1) se face cu titlul profesional prevăzut de lege pentru
calificarea profesională însuşită. 

Art. 402. 

(1) Solicitările medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai 
Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în unul dintre aceste state, privind prestarea temporară ori 
ocazională de servicii medicale în România, se soluţionează de către CMR. 

(2) În cazul în care, în vederea prestării temporare de servicii medicale, solicitantul se află la 
prima deplasare în România sau în cazul în care în situaţia acestuia intervin schimbări materiale 
atestate de documente, acesta va înainta 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). 

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele 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. 403. 

(1) Pentru prima prestare de servicii, în cazul medicilor a căror formare în profesie însuşită într-
un stat membru al UE nu întruneşte 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 al UE, de un 
stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană, CMR poate efectua o verificare a calificărilor 
profesionale ale prestatorului. 

(2) Verificarea prealabilă este posibilă numai în vederea evitării daunelor grave care pot fi aduse 
sănătăţii pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a medicului prestator şi cu 
condiţia să nu depăşească ceea ce este necesar în acest scop. 

(3) În termen de cel mult o lună de la data primirii declaraţiei şi a documentelor anexate la 
aceasta, CMR informează medicul prestator cu privire la: 

a) decizia de a nu controla calificările acestuia; sau 

b) după verificarea calificărilor profesionale, să solicite medicului prestator să promoveze o 
probă de aptitudini sau să îl informeze cu privire la decizia de a-i permite să presteze serviciile 
respective. 

În cazul întâmpinării unor dificultăţi care ar putea conduce la o întârziere, CMR informează 
medicul prestator, înainte de sfârşitul primei luni de la data primirii declaraţiei şi a documentelor 
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. 

(4) 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. 

(5) CMR decide, în urma susţinerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a 
serviciului de către medicul prestator. 

(6) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate în 
conformitate cu prevederile alin. (5). 

(7) În lipsa unei reacţii din partea CMR, în termenele stabilite la alin. (3) şi (4), serviciile în cauză 
pot fi prestate. 

Art. 404. 

Colegiul Medicilor din România informează semestrial Ministerul Sănătăţii cu privire la numărul 
medicilor care beneficiază de prevederile art. 402. 

Art. 405. 

(1) În caz de prestare temporară a serviciilor medicale în România, medicii cetăţeni ai unui stat 
membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre 



aceste state, sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor 
sociale de sănătate. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a informa în prealabil CNAS asupra serviciilor 
pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de 
maximum 7 zile de la prestarea acestora. 

Art. 406. 

Autorităţile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele 
prevăzute la art. 402 alin. (2) lit. d) eliberate medicilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 
376 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi medicilor stabiliţi în România care întrunesc condiţiile 
prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d) f) şi g), în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile 
prevăzute de lege cu suspendarea sau interdicţia exercitării profesiei. 

Art. 407. 

(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 informaţiile 
solicitate cu respectarea prevederilor art. 411. 

(3) Autorităţile competente asigură schimbul necesar de informaţii pentru ca plângerea 
beneficiarului împotriva prestatorului de servicii medicale în regim temporar şi 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. 408. 

Medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene care, în timpul exercitării profesiei în România, încalcă dispoziţiile, legile şi 
regulamentele profesiei răspund potrivit legii. 

Art. 409. 

(1) Medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, care exercită profesia de medic în România, au dreptul de a ataşa la titlul profesional 
prevăzut la art. 386 titlul legal de formare obţinut în statul membru de origine ori de provenienţă,
în limba statului emitent şi, eventual, abrevierea acestui titlu. Titlul de formare va fi însoţit de 
numele şi locul instituţiei sau ale organismului emitent. 

(2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire complementară 
neînsuşită de beneficiar, acesta va utiliza în exerciţiul profesiei forma corespunzătoare a titlului, 
indicată de autorităţile competente române. 



Art. 410. 

(1) Medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, stabiliţi şi care exercită profesia de medic în România, au obligaţia de a se informa la 
autorităţile competente cu privire la legislaţia din domeniul sănătăţii, domeniul securităţii 
sociale, precum şi cu privire la Codul de deontologie medicală. 

(2) În vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor 
organiza, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă. 

(3) Medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, care exercită profesia ca urmare a recunoaşterii calificării profesionale de către 
autorităţile competente române, trebuie să posede cunoştinţele lingvistice necesare desfăşurării 
activităţilor profesionale în România. 

(4) Colegiul Medicilor din România se desemnează ca autoritatea competentă să verifice 
respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3). 

Art. 4101. 

(1) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la cunoaşterea limbii române ca limbă 
oficială în România. 

(2) Colegiul Medicilor din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după
emiterea conform normelor comunitare a cardului profesional european de medic sau, după caz, 
numai după recunoaşterea calificărilor profesionale de medic. În aprecierea cunoştinţelor 
lingvistice, CMR va ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată. 

Art. 4102. 

Deciziile Colegiului Medicilor din România cu privire la verificarea cunoştinţelor lingvistice pot fi 
atacate de medicii în cauză la instanţa de contencios administrativ. 

Art. 411. 

(1) Autorităţile competente române colaborează îndeaproape cu autorităţile competente 
omoloage ale statelor membre ale UE, ale statelor aparţinând SEE şi, respectiv, ale Confederaţiei 
Elveţiene, asigurând confidenţialitatea informaţiilor transmise. 

(2) Schimbul de informaţii privind sancţiunile disciplinare sau penale aplicate în caz de fapte 
grave şi precise, susceptibile de a avea consecinţe asupra activităţilor de medic, se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 4111. 

Schimbul de informaţii în temeiul art. 407 şi 411 dintre autorităţile competente române şi 
autorităţile competente ale celorlalte state membre se efectuează prin intermediul IMI. 

http://lege5.ro/App/Document/gmztknrq/legea-nr-677-2001-pentru-protectia-persoanelor-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-libera-circulatie-a-acestor-date?pid=&d=2016-10-24
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SECŢIUNEA a 4-a 

Mecanismul de alertă 

Art. 4112. 

(1) CMR informează autorităţile competente din toate celelalte state membre cu privire la medicii
cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale să 
desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, 
activităţile profesionale. 

(2) Din categoria medicilor prevăzuţi la alin. (1) fac parte: 

a) medici şi medici generalişti care deţin titlul de calificare prevăzut la anexele nr. 1 şi 4 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) medici specialişti, care deţin un titlu prevăzut la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.282/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) medicii titulari ai certificatelor care atestă că posesorul a efectuat o formare care îndeplineşte 
cerinţele minime prevăzute la anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) medicii titulari ai certificatelor de drepturi dobândite astfel cum sunt menţionate în Hotărârea 
Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4113. 

Colegiul Medicilor din România transmite informaţiile menţionate la art. 411  2 prin alertă în 
cadrul IMI, cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau 
interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi profesionale de către 
profesionistul în cauză. Aceste informaţii se limitează la: 

a) identitatea medicului în cauză, numele, prenumele şi data naşterii; 

b) calificarea cu care acesta exercită profesia de medic; 

c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind 
restrângerea sau interdicţia; 

d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; 

e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia. 

Art. 4114. 

Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanţei, Colegiul Medicilor din 
România, în calitate de autoritate competentă a statului membru interesat, informează 
autorităţile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre 
identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea calificărilor de medic şi, respectiv, de 
medic specialist în temeiul prezentelor prevederi şi în cazul cărora instanţele române au 
constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională. 

http://lege5.ro/App/Document/geydknbwga/hotararea-nr-1282-2007-pentru-aprobarea-normelor-privind-recunoasterea-diplomelor-certificatelor-si-titlurilor-de-medic-de-medic-dentist-de-farmacist-de-asistent-medical-generalist-si-de-moasa-elibera?pid=&d=2016-10-24


Art. 4115. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prevăzute la art. 411  2

şi 411  4 se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 4116. 

Atunci când expiră o interdicţie sau o restricţie menţionată la art. 411  2, Colegiul Medicilor din 
România informează fără întârziere autorităţile competente din celelalte state membre, 
menţionând data expirării şi orice altă schimbare ulterioară a respectivei date. 

Art. 4117. 

Medicii pentru care Colegiul Medicilor din România transmite alerte celorlalte state membre sunt 
informaţi în scris cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanşarea şi derularea 
procedurii de alertă. 

Art. 4118. 

(1) Medicii prevăzuţi la art. 411  7 au posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea 
mecanismului de alertă la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii sau pot 
solicita Colegiului Medicilor din România rectificarea unei astfel de decizii. 

(2) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedeşte a fi neîntemeiată, 
medicul în cauză poate obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta, în 
condiţiile legii. În aceste cazuri, decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul 
unor proceduri iniţiate de către profesionist. 

Art. 4119. 

Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază în 
termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei sau 

restricţiei menţionate la art. 411  2. 

CAPITOLUL III 

Organizarea şi funcţionarea CMR 

SECŢIUNEA 1 

Dispoziţii generale 
Art. 412. 

(1) CMR este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi 
delegate de autoritatea de stat, 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. 
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(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. 376 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi medicii stabiliţi în România care întrunesc condiţiile 
prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d), f) şi g) şi care exercită profesia de medic în condiţiile 
prezentei legi. 

Art. 413. 

(1) CMR se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, 
respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. 

(2) Între CMR şi colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi 
financiară. 

(3) Sediul CMR este în municipiul Bucureşti. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Atribuţiile CMR 
Art. 414. 

(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 Registrul unic al medicilor, administrează pagina de 
internet pe care este publicat acesta 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) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile 
de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; 

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; 



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 ale UE, ai statelor aparţinând SEE sau ai 
Confederaţiei Elveţiene; 

o) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 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) propune criterii şi standarde de dotare a cabinetelor de practică medicală 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: 

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 normele de acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale
de sănătate. 

(3) CMR avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private, indiferent de forma lor juridică, şi 
participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea 
posturilor din unităţile sanitare publice. 

Art. 415. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, CMR, prin structurile naţionale sau 
teritoriale, are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor 
săi. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Membrii CMR 
Art. 416. 

(1) În vederea exercitării profesiei de medic, medicii cetăţeni români şi medicii cetăţeni ai unui 
stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în 
România, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) 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 prevăzute la art. 385 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi au depus jurământul prevăzut
la art. 384 alin. (1). 

(4) Depunerea jurământului se va menţiona în certificatul de membru al CMR. 

(5) Pot deveni, la cerere, membri ai CMR şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat
aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care 
prestează temporar servicii medicale în România, cu respectarea prevederilor alin. (3). 

(6) Calitatea de membru al CMR o pot păstra, la cerere, şi medicii pensionari care au practicat 
profesia de medic. 

(7) La data intrării în vigoare a prezentei legi au de drept calitatea de membru al CMR toţi medicii
înscrişi până la această dată. 

(8) Membrii CMR sunt înscrişi în Registrul unic al medicilor din România, care se publică pe 
pagina de internet a CMR. 

(9) Evidenţa şi identificarea membrilor CMR se vor putea face şi prin folosirea codului numeric 
personal. 



Art. 417. 

(1) La cerere, membrii CMR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani 
exercitarea profesiei de medic pot solicita suspendarea calităţii de 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. 

Art. 418. 

(1) Medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 376 se pot înscrie ca membri ai CMR la 
colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau 
la colegiul teritorial în a cărui rază îşi au domiciliul sau reşedinţa. 

(2) Medicii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza 
altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu. 

SECŢIUNEA a 4-a 

Drepturile şi obligaţiile membrilor CMR 
Art. 419. 

Membrii CMR au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau 
naţionale ale CMR; 

b) să se adreseze organelor abilitate ale CMR şi să primească informaţiile solicitate; 

c) să participe la orice acţiune a CMR şi să fie informaţi în timp util despre aceasta; 

d) să folosească, împreună cu membrii lor de familie, toate dotările sociale, profesionale, culturale
şi sportive ale CMR şi ale colegiilor teritoriale; 

e) să poarte însemnele CMR; 

f) să conteste sancţiunile primite; 

g) să solicite ajutoare materiale pentru situaţii deosebite, atât personal, cât şi prin membrii lor de 
familie; 

h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, începând cu 1 
ianuarie 2008, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările 
sociale de sănătate, atât medicii în activitate sau pensionari, cât şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în 
întreţinerea acestora. 

Art. 420. 

Obligaţiile membrilor CMR sunt următoarele: 



a) să facă dovada cunoaşterii normelor de deontologie profesională şi a celor care reglementează 
organizarea şi funcţionarea corpului profesional; modalitatea de testare a cunoştinţelor de 
deontologie şi a legislaţiei profesionale se stabileşte de Consiliul naţional al CMR; 

b) să respecte dispoziţiile Statutului Colegiului Medicilor din România, ale Codului de deontologie
medicală, hotărârile organelor de conducere ale CMR şi regulamentele profesiei; 

c) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membru sau de reprezentant al 
corpului profesional; 

d) să participe la manifestările iniţiate de organele de conducere, la activităţile profesionale sau 
de pregătire profesională iniţiate ori organizate de către organele de conducere naţionale sau 
locale; 

e) să participe la şedinţele ori adunările la care au fost convocaţi; 

f) să execute cu bună-credinţă sarcinile ce decurg din hotărârile organelor de conducere ale CMR; 

g) să se abţină de la deliberările organelor de conducere în care sunt aleşi, în cazul în care, în 
îndeplinirea unor atribuţii ale acestor organe, au un interes propriu; 

h) să păstreze secretul profesional; 

i) să păstreze confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele 
de conducere; 

j) să respecte normele, principiile şi îndatoririle deontologiei medicale; 

k) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calităţii de membru al CMR; 

l) să achite, în termenul stabilit, cotizaţia datorată în calitate de membru al CMR; 

m) să rezolve litigiile cu alţi membri, în primul rând prin mediere de către comisiile organizate în 
acest scop în cadrul CMR; 

n) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în 
organele de conducere ale CMR, în colegiile judeţene sau în Colegiul Medicilor Municipiului 
Bucureşti. 

Art. 421. 

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 acorde, cu promptitudine şi necondiţionat, îngrijirile medicale de urgenţă, ca o îndatorire 
fundamentală profesională şi civică; 

d) să acţioneze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea creşterii gradului de pregătire 
profesională; 



e) să aplice parafa, cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul, pe toate actele 
medicale pe care le semnează; 

f) să respecte drepturile pacienţilor. 

Art. 422. 

(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 
A. Organizarea la nivel teritorial 

Art. 423. 

(1) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, se organizează câte un 
colegiu al medicilor, format din toţi medicii care exercită profesia în unitatea administrativ-
teritorială respectivă, denumit în continuare colegiul teritorial. 

(2) Colegiile teritoriale ale medicilor au personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. 
Patrimoniul se constituie din bunuri mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii. 

(3) Sediul colegiului teritorial al medicilor este în oraşul de reşedinţă a judeţului, respectiv în 
municipiul Bucureşti, pentru Colegiul Medicilor Municipiului Bucureşti. 

(4) Niciun colegiu teritorial nu poate funcţiona în afara CMR. 

Art. 424. 

Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt: 

a) adunarea generală; 

b) consiliul; 

c) biroul consiliului; 

d) preşedintele. 

Art. 425. 

(1) Adunarea generală este formată din medicii înscrişi la colegiul teritorial respectiv. 

(2) Adunarea generală se întruneşte anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, şi 
adoptă hotărâri cu majoritate simplă în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă 



la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă 
şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de 
numărul membrilor prezenţi. 

(3) Adunarea generală are următoarele atribuţii: 

a) alege membrii consiliului şi comisia de cenzori a colegiului teritorial; 

b) alege reprezentanţii în Adunarea generală naţională; 

c) aprobă proiectul de buget al colegiului şi, în baza raportului cenzorilor, descarcă de gestiune 
consiliul pentru anul fiscal încheiat; 

d) stabileşte indemnizaţia de şedinţă a membrilor comisiei de disciplină. 

(4) Modalitatea de exprimare a votului se stabileşte prin regulamentul electoral. 

Art. 426. 

Membrii consiliului colegiului teritorial, membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial şi 
membrii în Adunarea generală naţională se aleg pe o perioadă de 4 ani de către membrii 
colegiului teritorial respectiv, potrivit regulamentului electoral, aprobat de Consiliul naţional al 
CMR. 

Art. 427. 

(1) Consiliul are un număr de membri proporţional cu numărul medicilor înscrişi în evidenţa 
colegiului la data organizării alegerilor, după cum urmează: 

a) 11 membri, pentru un număr de până la 500 de medici înscrişi; 

b) 13 membri, pentru un număr de la 501 până la 1.000 de medici înscrişi; 

c) 19 membri, pentru un număr de la 1.001 până la 2.000 de medici înscrişi; 

d) 21 de membri, pentru un număr de peste 2.000 de medici înscrişi. 

(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 23 de membri. 

(3) Proporţional cu numărul de membri ai consiliului se vor alege 3-9 membri supleanţi. 

Art. 428. 

Consiliul colegiului teritorial exercită atribuţiile prevăzute de lege şi date în competenţa sa prin 
Statutul Colegiului Medicilor din România sau prin hotărâre a Consiliului naţional. 

Art. 429. 

(1) Consiliul colegiului teritorial, în prima şedinţă, organizată în termen de maximum 5 zile de la 
alegere, alege biroul consiliului. 

(2) Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr-un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un 
secretar. 

(3) Preşedintele biroului consiliului colegiului teritorial este şi preşedintele colegiului teritorial. 



B. Organizarea la nivel naţional 

Art. 430. 

(1) CMR este format din toţi medicii înscrişi în colegiile teritoriale. 

(2) CMR are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse 
şi contribuţiile colegiilor teritoriale în cotă fixă de 20% din cuantumul cotizaţiilor. Patrimoniul 
poate fi folosit şi în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii. 

Art. 431. 

Organele de conducere la nivel naţional ale CMR sunt: 

a) Adunarea generală naţională; 

b) Consiliul naţional; 

c) Biroul executiv; 

d) preşedintele. 

Art. 432. 

(1) Adunarea generală naţională este alcătuită din membrii Consiliului naţional al CMR şi din 
reprezentanţii fiecărui colegiu teritorial, aleşi potrivit regulamentului electoral prevăzut la art. 
426. 

(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de 1/200 de membri. 

(3) Reprezentanţii în Adunarea generală naţională sunt aleşi pe o durată de 4 ani. 

(4) Proporţional cu numărul de medici înscrişi în evidenţa colegiului teritorial se va alege un 
număr de 3-11 membri supleanţi. 

Art. 433. 

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 Medicilor din România, care aduc 
prejudicii activităţii corpului profesional. 



Art. 434. 

(1) Adunarea generală naţională adoptă hotărâri în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi. 

(2) Dacă la prima convocare nu se realizează condiţia de cvorum, după două săptămâni se va 
organiza o altă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va putea adopta hotărâri indiferent de 
numărul membrilor prezenţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 433 lit. a) şi b), pentru care 
este necesară condiţia de cvorum prevăzută la alin. (1). 

(3) Adunarea generală naţională se întruneşte în şedinţă ordinară în trimestrul I al anului în curs. 

Art. 435. 

Adunarea generală naţională este condusă de către preşedintele CMR. 

Art. 436. 

Adunarea generală naţională poate fi convocată de către: 

a) preşedintele CMR; 

b) 3 dintre membrii Biroului executiv; 

c) o treime din numărul membrilor Consiliului naţional al CMR. 

Art. 437. 

(1) Consiliul naţional al CMR este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui judeţ, din 3 
reprezentanţi ai municipiului Bucureşti şi câte un reprezentant al medicilor din fiecare minister şi
instituţie centrală cu reţea sanitară proprie. În afară de aceştia, Consiliul naţional al CMR poate fi 
asistat, cu rol consultativ, de câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Academiei de Ştiinţe 
Medicale, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului 
Justiţiei. 

(2) Reprezentanţii colegiilor teritoriale în Consiliul naţional al CMR sunt aleşi pe o perioadă de 4 
ani de către membrii consiliilor şi reprezentanţii colegiilor teritoriale în Adunarea generală 
naţională întruniţi într-o şedinţă comună. 

(3) Cheltuielile cu deplasarea şi diurna reprezentanţilor în Consiliul naţional al CMR vor fi 
suportate de colegiile teritoriale ai căror reprezentanţi sunt. 

(4) Consiliul naţional al CMR se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
reprezentanţilor stabiliţi la alin. (1) şi ia decizii cu majoritate simplă de voturi. 

Art. 438. 

Deciziile Consiliului naţional al CMR sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale şi pentru toţi 
medicii care practică medicina în România. 

Art. 439. 

Atribuţiile Consiliului naţional al CMR sunt următoarele: 



a) elaborează Statutul Colegiului Medicilor din România, precum şi proiectele de modificare a 
acestuia; 

b) elaborează Codul de deontologie medicală, precum şi proiectele de modificare a acestuia; 

c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de 
medic pe teritoriul României; 

d) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, 
medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală; 

e) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor 
şi examenelor pentru medici; 

f) stabileşte sistemul de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează 
activitatea de perfecţionare profesională a medicilor; 

g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor medicale de selecţie a pacienţilor 
în cazul unor tipuri de tratamente disponibile în număr limitat; 

h) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile 
de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; 

i) fixează cotizaţia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic colegiului teritorial; 

j) gestionează bunurile CMR şi poate să iniţieze şi să subvenţioneze acţiuni interesând profesia 
medicală, acţiuni de întrajutorare sau de sponsorizare; 

k) soluţionează, prin comisiile de specialitate, în termen de 30 de zile de la înregistrare, 
contestaţiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu regulamentele proprii; 

l) alege dintre membrii săi Biroul executiv al CMR; 

m) propune Adunării generale naţionale proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al CMR;

n) alege dintre membrii CMR pe cei care vor forma comisiile de lucru; 

o) stabileşte indemnizaţiile membrilor Biroului executiv şi indemnizaţia de şedinţă a membrilor 
Comisiei superioare de disciplină; 

p) stabileşte condiţiile privind desfăşurarea de către cabinetele şi unităţile medicale a publicităţii,
iar prin comisia de specialitate aprobă conţinutul materialului publicitar; 

r) reprezintă, în condiţiile art. 414 alin. (2), membrii săi la elaborarea contractului-cadru şi 
negocierea normelor de acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale de 
sănătate. 

Art. 440. 

Consiliul naţional al CMR aprobă exercitarea ocazională, cu caracter didactic, de instruire, 
informare şi schimb de experienţă, a profesiei de medic de către medicii care nu au calitatea de 
membru al CMR. 



Art. 441. 

Consiliul naţional al CMR stabileşte, în domeniul său de competenţă, strategia şi planul anual de 
control şi supraveghere a modului de exercitare a profesiei de medic. 

Art. 442. 

Biroul executiv al CMR este format dintr-un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar general, 
aleşi în mod individual de către Consiliul naţional, dintre membrii săi, pe o durată de 4 ani. 

Art. 443. 

(1) Biroul executiv al CMR lucrează legal în prezenţa a cel puţin 3 dintre membrii săi şi aprobă 
deciziile cu votul a cel puţin 3 membri. 

(2) Biroul executiv se întruneşte o dată pe săptămână sau ori de câte ori este cazul, la cererea 
preşedintelui sau a cel puţin 2 dintre membrii săi. În condiţiile stabilite de Statutul Colegiului 
Medicilor din România, votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă sau în format electronic. 

Art. 444. 

Atribuţiile Biroului executiv al CMR sunt următoarele: 

a) asigură activitatea permanentă a CMR între şedinţele Consiliului naţional; 

b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului CMR; 

c) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune spre aprobare Consiliului 
naţional; 

d) acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute CMR; 

e) execută hotărârile Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional; 

f) elaborează şi supune spre avizare Consiliului naţional proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli, pe baza bugetelor locale; 

g) informează Consiliul naţional cu privire la deciziile emise între şedinţele Consiliului; 

h) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către Consiliul naţional. 

Art. 445. 

Biroul executiv al CMR coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului naţional al CMR.

Art. 446. 

În exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv, precum şi membrii birourilor consiliilor 
colegiilor teritoriale vor primi o indemnizaţie lunară, al cărei cuantum va fi aprobat, după caz, de 
Consiliul naţional, respectiv de consiliile colegiilor teritoriale. 

Art. 447. 

Preşedintele Biroului executiv al Consiliului naţional este preşedintele CMR. 

Art. 448. 

Preşedintele CMR îndeplineşte următoarele atribuţii: 



a) reprezintă CMR în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate; 

b) încheie contracte şi convenţii în numele CMR, cu aprobarea Biroului executiv; 

c) convoacă şi conduce şedinţele adunării generale şi ale Consiliului naţional; 

d) duce la îndeplinire deciziile Biroului executiv, hotărârile Consiliului naţional date în sarcina sa 
şi rezolvă problemele şi lucrările curente; 

e) angajează personalul de specialitate şi administrativ; 

f) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Consiliul naţional ori de Biroul executiv, potrivit legii. 

Art. 449. 

(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 CNAS, 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. 

(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu se aplică persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei 
legi îndeplinesc, în baza reglementărilor aflate în vigoare anterior, vreuna dintre funcţiile 
menţionate până la expirarea mandatului pentru care au fost alese. 

SECŢIUNEA a 6-a 

Răspunderea disciplinară 
Art. 450. 

(1) Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei 
medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a 
Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate 
de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, 
care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR. 

(2) Răspunderea disciplinară a membrilor CMR, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea 
penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale. 



Art. 451. 

(1) Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul. În cazul 
medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi desfăşoară activitatea. 

(2) Biroul executiv al Consiliului naţional dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de 
disciplină. 

(3) Împotriva deciziei de respingere a plângerii 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. 452. 

(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează comisia de disciplină, 
independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 3 membri abaterile 
disciplinare săvârşite de medicii înscrişi în acel colegiu. 

(2) La nivelul CMR se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină, independentă
de conducerea colegiului, care judecă în complete de 5 membri contestaţiile formulate împotriva 
deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale. 

(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de autorităţile de sănătate 
publică, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei superioare de disciplină. 

(4) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Statutul Colegiului Medicilor din România. 

Art. 453. 

(1) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea 
generală a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplină vor fi aleşi de Adunarea 
generală naţională. 

(2) Membrii comisiilor de disciplină vor fi 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. 454. 

(1) Membrii comisiilor de disciplină se aleg prin vot secret şi pe baza candidaturilor depuse. 



(2) La nivel teritorial se va alege un număr de 5-9 membri, iar la nivel naţional 13. 

(3) Membrii comisiilor de disciplină îşi vor alege un preşedinte care conduce activitatea 
administrativă a comisiilor de disciplină. 

(4) Preşedintele comisiei de disciplină prezintă adunării generale raportul anual al activităţii 
comisiei de disciplină. 

Art. 455. 

(1) Sancţiunile disciplinare sunt: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) vot de blam; 

d) amendă de la 100 lei la 1.500 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 integral 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. 456. 

(1) Decizia pronunţată se comunică medicului sancţionat şi Biroului executiv al CMR. 

(2) Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea 
exercitării profesiei se comunică şi Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, angajatorului. 

(3) Persoana fizică sau juridică care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea 
cauzei de către comisia de disciplină. 

(4) În termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat, persoana care a făcut sesizarea, 
Ministerul Sănătăţii, preşedintele colegiului teritorial sau preşedintele CMR poate contesta 
decizia pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial. 

Art. 457. 

(1) Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei 
sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile. 



(2) Sancţiunile prevăzute la art. 455 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 aplicării sancţiunii prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. f), 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 măsurile prevăzute la 
art. 455 alin. (3), radierea sancţiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii la 
îndeplinire 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. 458. 

(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) Unităţile sanitare sau cele de medicină legală 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. 

Art. 459. 

Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la 
comunicare, medicul sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

SECŢIUNEA a 7-a 

Venituri şi cheltuieli 
Art. 460. 

Veniturile CMR se constituie din: 

a) taxa de înscriere; 

b) cotizaţiile lunare ale membrilor; 

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din 
organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă; 

d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice; 

e) legate; 

f) drepturi editoriale; 



g) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; 

h) fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice; 

i) alte surse. 

Art. 461. 

(1) Cotizaţiile datorate şi neplătite în termenul fixat de consiliul colegiului teritorial de către 
membrii CMR determină plata unor majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de dispoziţiile 
legale aplicabile instituţiilor publice. 

(2) Aceeaşi penalitate se va aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsă partea de cotizaţie 
datorată. 

Art. 462. 

(1) Neplata cotizaţiei datorate de membrii CMR pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea 
scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până 
la plata cotizaţiei datorate. 

(2) Sancţiunea se aplică de către comisia de disciplină a colegiului teritorial, la sesizarea comisiei 
administrative şi financiar-contabile a colegiului teritorial. 

Art. 463. 

Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale CMR, tarifele se stabilesc, după 
caz, de Consiliul naţional, respectiv de consiliul colegiului teritorial. 

Art. 464. 

Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli de personal, 
cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, perfecţionarea pregătirii profesionale, 
acordarea de burse prin concurs medicilor, întrajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de 
instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, acordarea de premii pentru membrii cu activităţi 
profesionale deosebite, alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, 
respectiv de Consiliul naţional al CMR. 

CAPITOLUL IV 

Rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat 
Art. 465. 

Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate de stat, urmăreşte ca activitatea CMR să se 
desfăşoare în condiţiile legii. 

Art. 466. 

Reprezentantul autorităţii de stat cu rangul de secretar de stat în Ministerul Sănătăţii este 
membru al Consiliului naţional al CMR şi este numit prin ordin al ministrului sănătăţii. 



Art. 467. 

În cazul în care reprezentantul autorităţii de stat constată că nu sunt respectate prevederile 
legale, acesta sesizează organele de conducere ale CMR. În termen de 15 zile de la efectuarea 
demersului, acestea adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în vigoare şi informează 
Ministerul Sănătăţii în acest sens. 

Art. 468. 

În cazul nerespectării prevederilor art. 467, Ministerul Sănătăţii se adresează instanţelor 
judecătoreşti competente. 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 
Art. 469. 

În vederea facilitării accesului la exerciţiul profesiei de medic pe teritoriul României, Ministerul 
Sănătăţii în colaborare cu CMR recunoaşte calificările de medic dobândite în conformitate cu 
normele UE într-un stat membru al UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană 
de cetăţenii acestor state, iar încadrarea în muncă se face conform legii. 

Art. 470. 

(1) Normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un
stat membru al UE, de un stat aparţinând SEE şi de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora, se
elaborează de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu CMR şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(11) Normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de 
un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, se 
elaborează de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Medicilor din România şi se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

(12) Pentru recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic prevăzute la alin. (1) şi 

(11), Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România se asigură că toate cerinţele, 
procedurile şi formalităţile legate de accesul la aspectele reglementate de prezenta lege pot fi 
îndeplinite de la distanţă şi prin mijloace electronice, în condiţiile legislaţiei 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. 

(2) Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de 
asistenţă medicală se elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii*). 

*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea 
Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de 
asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://lege5.ro/App/Document/geytsmbsgu/ordinul-nr-1509-2008-privind-aprobarea-nomenclatorului-de-specialitati-medicale-medico-dentare-si-farmaceutice-pentru-reteaua-de-asistenta-medicala?pid=&d=2016-10-24


(3) Normele privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate 
profesională ale medicilor se elaborează în colaborare de autorităţile competente române definite
de prezenta lege şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(4) 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, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului 

prevăzute la alin. (11). 

Art. 471. 

(1) Atribuţiile CMR nu pot fi exercitate de nicio altă asociaţie profesională. 

(2) CMR nu se poate substitui organizaţiilor patronale sau sindicale şi în îndeplinirea atribuţiilor 
sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevăzute de lege. 

(3) Membrii CMR pot face parte şi din alte asociaţii profesionale. 

Art. 472. 

Statutul Colegiului Medicilor din România, Codul de deontologie medicală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi deciziile Consiliului naţional care privesc organizarea şi 
funcţionarea CMR sau drepturile şi obligaţiile acestora ca membri ai CMR se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Art. 473. 

Pe durata exercitării profesiei în regim salarial sau/şi independent medicul este obligat să încheie
o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională. 

Art. 474. 

(1) Medicii care ocupă funcţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătăţii, în 
cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cadrul CNAS şi, 
respectiv, în cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum 
şi cei din cadrul ministerelor sau instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii pot desfăşura în 
afara programului normal de lucru, în condiţiile legii, activităţi profesionale, potrivit calificării pe 
care o deţin. Prevederile se aplică, cu respectarea reglementărilor legale referitoare la conflictul 
de interese şi incompatibilităţi stabilite pentru sistemul sanitar, iar activităţile profesionale se 
desfăşoară exclusiv în unităţi sanitare private. 

(2) Deputaţii şi senatorii care au profesia de medic îşi pot desfăşura activitatea în unităţi sanitare 
private şi în unităţi sanitare publice ca medic. 

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi medicilor, funcţionari publici cu statut special încadraţi în 
unităţi sanitare subordonate ministerelor sau instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii, în 
condiţiile legii, prin derogare de la regimul incompatibilităţilor aplicabil acestei categorii de 
personal. 

(4) Medicilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) li se aplică în mod corespunzător prevederile din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://lege5.ro/App/Document/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/legea-nr-53-2003-privind-codul-muncii?pid=&d=2016-10-24


Art. 475. 

La data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă Legea nr. 306/2004 privind exercitarea 
profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

* 

Prezentul titlu transpune integral: 

1. prevederile referitoare la exercitarea profesiei de medic cuprinse în: 

- Directiva nr. 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulaţii a 
medicilor şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de 
calificare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. 165 din 7 iulie 1993, p.1; 

- art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3), art. 6, art. 7 alin. (1), alin. (2) lit. a) -c) şi alin. (3), art. 8, art. 
50 alin. (1) şi (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, 54 şi art. 56 alin. (1) şi (2) din Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE), seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005; 

- art. 11 din Regulamentul (CEE) nr. 1.612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera 
circulaţie a lucrătorilor în interiorul Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 257 din 19 octombrie 1968; 

- Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor 
ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE), seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004; 

- Directiva nr. 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de 
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013; 

2. prevederile referitoare la accesul la locurile de muncă înalt calificate prevăzute de Directiva nr. 
2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a 
resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 155 din 18 iunie 2009. 

http://lege5.ro/App/Document/gi4danrrgi/directiva-privind-condi-iile-de-intrare-i-de-edere-a-resortisan-ilor-din-rile-ter-e-pentru-ocuparea-unor-locuri-de-munc-nalt-calificate?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/gi4danrrgi/directiva-privind-condi-iile-de-intrare-i-de-edere-a-resortisan-ilor-din-rile-ter-e-pentru-ocuparea-unor-locuri-de-munc-nalt-calificate?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/gmzteojvhe/regulamentul-nr-1024-2012-privind-cooperarea-administrativ-prin-intermediul-sistemului-de-informare-al-pie-ei-interne-i-de-abrogare-a-deciziei-2008-49-ce-a-comisiei-regulamentul-imi-text?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/he2tonjxgm/directiva-nr-36-2005-privind-recunoasterea-calificarilor-profesionale?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/gm4dqnzzhe/directiva-nr-55-2013-de-modificare-a-directivei-2005-36-ce-privind-recunoasterea-calificarilor-profesionale-si-a-regulamentului-ue-nr-1024-2012-privind-cooperarea-administrativa-prin-intermediul-siste?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/gi3tgnryg4/directiva-nr-109-2003-privind-statutul-resortisan-ilor-rilor-ter-e-care-sunt-reziden-i-pe-termen-lung?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/gi3dmnbygu/directiv-privind-facilitarea-liberei-circulatii-a-medicilor-si-recunoasterea-reciproca-a-diplomelor-certificatelor-si-a-altor-titluri-93-16-cee?pid=&d=2016-10-24
http://lege5.ro/App/Document/gu3dmmjw/legea-nr-306-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-medic-precum-si-organizarea-si-functionarea-colegiului-medicilor-din-romania?pid=&d=2016-10-24
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