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Motto: 

Limbajul juridic este oricum altfel, dar nu ordonat. Acesta poate fi comparat cu un oraş medieval: o 

aglomerare de străzi şi pieţe mici, formate din case vechi şi noi, precum şi din clădiri alcătuite din 

segmente zidite în diferite perioade de timp, toate acestea înconjurate de o multitudine de cartiere noi, 

cu străzi drepte, regulate şi cu case construite uniform.  

(Ludwig Wittgenstein)    
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CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

 

Teza de doctorat are ca scop, pe de o parte, determinarea principalelor probleme de reglementare a 

răspunderii penale medicale, la nivel naţional, şi a eventualelor soluţii legislative corespunzătoare, iar, pe de altă 

parte, promovarea dreptului medical, ca ramură distinctă de drept, în arhitectura juridică românească.   

În realizarea acestui scop, teza îşi propune, ca principal obiectiv, analiza reglementării, în România, a 

răspunderii penale medicale, în contextul, mai amplu, al răspunderii juridice medicale, prin determinarea şi analiza 

tuturor formelor acestei răspunderi juridice, reglementate în dreptul intern, şi a zonelor de metisaj dintre categoriile 

astfel determinate.  

Principalele metode de cercetare utilizate sunt analiza legislaţiei medicale în vigoare, interpretarea 

acesteia, prin folosirea metodelor de interpretare specifice ştiinţei dreptului, deducţia semnificaţiei dispoziţiilor 

legale interpretate şi, totodată, a voinţei legiuitorului care a stat la baza actului de legiferare şi sinteza concluziilor 

desprinse în urma interpretării. Referitor la metodele de interpretare utilizate, precizam că întreaga teză de doctorat 

are la baza interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale ce reglementează răspunderea penală medicală, prin 

încadrarea lor în contextul, de altfel, foarte vast, al ansamblului nomelor juridice (de drept intern, europene şi 

internaţionale) ce reglementează dreptul sănătăţii publice în România.  

Pentru atingerea obiectivului mai sus precizat, analiza răspunderii juridice medicale pleacă de la premisa 

fundamentării acestei răspunderi pe obligaţia constituţională a statului de a garanta dreptul la ocrotirea sănătăţii, 

drept fundamental prevăzut la art.34 din Constituţie, dar şi în numeroase acte internaţionale şi europene, ratificate de 

statul român, ale căror dispoziţii sunt obligatorii, conform mecanismul constituțional rezultat din coroborarea 

prevederile art.11, art.20 şi art.148 din Legea fundamentală, acte analizate în cuprinsul titlului II al tezei. 

În completarea metodei sistematice de interpretare, sunt folosite metoda de interpretare gramaticală, prin 

care sensul normelor juridice este stabilit prin analiza lor sintactică şi morfologică,  metoda de interpretare 

teleologică, în stabilirea voinţei legiuitorului fiind avute în vedere documente precum expunerile de motive ale 

actelor normative ce constituie obiectul cercetării, şi metoda de interpretare istorică şi comparativă, prin care sensul 

normelor juridice a fost stabilit prin raportare la condiţiile socio-economice în care ele au fost elaborate şi adoptate, 

precum şi prin raportare la normele juridice pe care acestea le modifică, le completează sau le abrogă. 

În ceea ce priveşte limbajul juridic folosit în cuprinsul lucrării, se impune a fi precizat că toate 

considerentele ce vizează medicul, ca parte a raportului juridic de drept medical, a contractului medical şi, respectiv, 

ca subiect activ al infracţiunilor analizate în titlul V al tezei, au în vedere, în realitate, orice persoană care face parte 

din rândul personalului medical, aşa cum acesta este definit la art.653 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006, aflată în 

situaţia de a presta un serviciu medical. Aşa fiind, cu toate că, pentru asigurarea coerenţei textului, prezenta teză face 

vorbire doar despre medici şi unităţi sanitare, argumentele din cuprinsul ei nu au în vedere medicul, stricto sensu, ci 

şi medicul stomatolog, asistentul medical şi moaşa, atunci când aceştia au calitatea de părţi ale unor raporturi 

juridice de drept medical, încheiate în vederea prestării unor servicii medicale. Sunt, însă, excluşi din obiectivele 

prezentului demers ştiinţific farmaciştii, care, deşi sunt reglementaţi, prin norma juridică ante-referită, ca făcând 

parte din aceeaşi categorie a personalului medical, au o activitate a cărei specificitate obligă la analiza separată a 

răspunderii lor juridice. De asemenea, sunt avuţi în vedere atât medicii angajaţi ai unităţilor sanitare din sistemul 

public de sănătate, cât şi medicii care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de sănătate privat, cu diferenţele, 

expres reglementate, în privinţa statutului socio-profesional şi a răspunderii lor juridice.  

Referitor la noţiunea de „pacient”, utilizată în cuprinsul tezei, trebuie reţinut faptul că aceasta nu are în 

vedere, în mod obligatoriu, o persoană care suferă de o boală, în sfera sa intrând atât persoanele bolnave, care se 

prezintă la medic pentru a beneficia de îngrijirile necesare, devenind, în acest fel, părţi ale unor raporturi juridice 

medicale, cât şi persoanele sănătoase, care solicită medicilor serviciile medicale necesare conservării stării lor de 

sănătate, adică servicii medicale de prevenţie, devenind, astfel, părţi ale unor raporturi juridice de aceeaşi natură. O 

categorie aparte, evidenţiată în cuprinsul tezei, este cea a  pacienţilor din cadrul experimentelor ştiinţifice medicale 

realizate pe subiecţi umani, în cazul cărora regulile referitoare la consimţământul informat prezintă anumite 

specificităţi expres reglementate. 
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REZUMATUL, PE TITLURI ŞI CAPITOLE 

 

Titlul I al tezei de doctorat debutează cu un capitol dedicat istoriei dreptului medical, ce parcurge, gradual, 

evoluţia acestei ramuri de drept din antichitate până în perioada modernă. Acest capitol este urmat de o încercare de 

definire a dreptului medical, prin trimiteri la diferite definiţii date în doctrină, atât în cea străină, cât şi în cea 

românească. Dacă primele două capitole ale titlului I sunt preponderent descriptive, capitolul III al aceluiaşi titlu 

constituie o pledoarie pentru recunoaşterea dreptului medical, ca ramură distinctă de drept, pledoarie ce are ca 

principale argumente scopul dreptului medical şi specificitatea relaţiilor sociale pe care le reglementează. 

Titlul II  al tezei de doctorat sistematizează reglementarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, prezentând acest 

drept fundamental aşa cum este reglementat la nivel internaţional, european şi naţional, aducând ca element de 

noutate în doctrina românească analiza deciziilor Curţii Constituţionale a României relevante în domeniul 

dreptului medical şi, ca efect al executării acestor decizii, procesul de constituţionalizare a dreptului medical, 

proces foarte vizibil, în ultimii doi ani, în peisajul juridic românesc, ca urmare a pronunţării de către instanţa de 

contencios constituţional a unor decizii cu numeroase efecte în planul dreptului medical. Dintre acestea, sunt de 

reţinut Decizia nr.717 din 29 octombrie 2015, prin care Curtea Constituţională a constatat constituţionalitatea 

soluţiei pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr.26 din 3 decembrie 2014, conform 

căreia medicul angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul 

public de sănătate este funcţionar public, în sensul dispoziţiilor art.175 alin.(1) lit.b) teza a doua din Codul penal, şi 

Decizia nr.184 din 29 mai 2016, prin care a fost constatată constituţionalitatea prevederilor art.289 alin.(1) din 

Codul penal, prin raportare la dispoziţiile art.34 din Legea nr.46/2003, ambele consacrând răspunderea medicului ce 

îşi desfășoară activitatea profesională în sistemul public de sănătate pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu. Nu 

în ultimul rând, cel de-al doilea capitol al titlului II prezintă succint legislaţia naţională infraconstituţională din 

domeniul medical, subliniind multitudinea actelor normative în vigoare.  

În cuprinsul titlului III al tezei, cu privire la actul juridic medical, am subliniat importanţa majoră a 

exprimării de către persoanele aflate în situaţia de pacient a unui consimţământ valabil, la încheierea unor astfel de 

acte juridice. Din acest punct de vedere, este de reţinut că este de natura actului medical, respectiv a anumitor 

tratamente medicale, provocarea de suferinţe fizice şi psihice majore, la fel cum, în numeroase cazuri, pacienţii 

înşişi sunt dominaţi de asemenea suferinţe în momentele în care se prezintă la medic. Acest aspect trebuie coroborat 

cu starea psihică a pacientului, determinată de aflarea diagnosticului, a şanselor de vindecare, a posibilităţilor de 

tratament şi a prognosticului medical. Toate acestea ridică problema posibilei alterări a discernământului pacientului 

în momentul încheierii diferitelor acte juridice medicale, cu consecinţa nulităţii acestora, motiv pentru care, de lege 

ferenda, am propus ca, printre cauzele ce afectează discernământul persoanei majore, care are capacitatea deplină de 

exerciţiu, să fie reglementată şi suferinţa fizică şi psihică puternică, greu de suportat, atestată medical. Referitor la 

problema juridică a consimţământului exprimat, în vederea prelevării de organe, ţesuturi sau celule în scopul 

transplantului, în situaţia morţii cerebrale, este subliniat faptul că existenţa acestuia nu se prezumă, în prezent, în 

România, dispoziţiile art.147 pct.5 din Legea nr.95/2006 reglementând, însă, posibilitatea exprimării, în mod 

valabil, a unui astfel de consimţământ în timpul vieţii, care trebuie constatat printr-un act notarial de consimţământ 

pentru prelevare şi prin înscriere în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule. Tot referitor la 

consimţământ, analiza realizată, atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere etic, a relevat importanţa 

caracterului informat al consimțământului, informare care este obligatoriu a fi făcută de către medic prin adaptarea 

mesajului transmis la nivelul de înţelegere al pacientului, luând în calcul nivelul intelectual şi educaţional al 

acestuia. Doar astfel realizat, actul informării îşi atinge scopul avut în vedere de legiuitor, acela al exprimării de 

către pacient sau de către reprezentantul său legal. În acest sens, este de subliniat importanţa realizării de către medic 

a unui just echilibru între principiul informării şi cel al privilegiului medical, acesta din urmă nefiind însă aplicabil 

în situaţia cercetării ştiinţifice medicale realizate pe subiecţi umani. O altă problemă extrem de actuală cu privire la 

consimţământ este cea a protecţiei juridice a minorilor aflaţi în situaţia de pacienți. 

În ceea ce priveşte raportul juridic medical, am arătat, în cuprinsul aceluiaşi titlu al tezei de doctorat, că, 

în majoritatea situaţiilor, subiectul pasiv al acestui raport este unic, excepţie făcând cazul în care subiectul pasiv al 

raportului juridic medical este format dintr-o pereche de gemeni siamezi, caracterizaţi prin autonomie de voinţă. 

Totodată, referitor la obiectul raportului juridic medical, am observat că, în mod tradiţional, majoritatea obligaţiilor 

medicului, în cadrul acestui raport, erau obligaţii de mijloace, medicul angajându-se, faţă de pacientul său, să 

depună toate diligenţele pentru ameliorarea stării de sănătate a acestuia. Însă, analiza evoluţiei diferiţilor factori, ce 

influenţează realizarea de către medic a actului medical, ne-a determinat să concluzionăm că dezvoltarea 
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spectaculoasă a medicinei şi a metodelor şi tehnicilor medicale au transformat o parte din obligaţiile juridice 

medicale, din obligaţii de mijloace, în obligaţii de rezultat, neîndeplinirea lor atrăgând, implicit, posibilitatea 

angajării răspunderii penale medicale.   

Referitor la contractul medical, este reliefat caracterul complex al acestuia, în urma analizei 

mecanismului încheierii sale, mecanism ce presupune parcurgerea următoarelor etape prealabile: încheierea de către 

casa de asigurări de sănătate a unui contract cu persoana asigurată; încheierea de către casa de asigurări de sănătate a 

unor contracte cu medici şi cu unităţi sanitare din sistemul de sănătate public sau din cel privat; încheierea de 

contracte de muncă între unităţile sanitare şi medici. Am concluzionat că, distinct de încheierea contractelor anterior 

enumerate şi ca o consecinţă a lor, părţi ale contractului medical sunt medicul, sau unitatea sanitară furnizoare de 

servicii medicale, după caz, şi pacientul.    

Este subliniat, totodată, riscul definirii actelor şi faptelor juridice medicale, a raportului juridic medical şi a 

contractului medical prin paralelism interpretativ cu referire exclusivă la elementele dreptului civil, risc generat de 

incidenţa numeroaselor norme juridice din diferite ramuri de drept în domeniul dreptului medical. 

Cu privire la formele răspunderii juridice medicale, am conchis, în cuprinsul titlului IV al tezei, că 

acestea sunt răspunderea civilă medicală, răspunderea medicală disciplinară, caracterizată prin două componente - 

răspunderea disciplinară administrativă şi răspunderea disciplinară de dreptul muncii, şi răspunderea penală 

medicală şi că fiecare formă de răspundere are un scop distinct de al celorlalte. Referitor la răspunderea civilă 

medicală, analizând procedurile interne specifice desfăşurării activităţii furnizorilor de servicii medicale, am 

constatat că deşi, tradiţional, răspunderea civilă medicală este una delictuală, în prezent, ca urmare a evoluţiei 

acestor proceduri, în majoritatea cazurilor, răspunderea civilă medicală, este o răspundere contractuală, întrucât 

pacientul are libertatea de a-şi alege atât unitatea sanitară furnizoare a serviciilor medicale dorite, cât şi medicul din 

cadrul acesteia, care să îi asigure acele servicii medicale, contractul medical încheindu-se, în mod direct, între medic 

şi pacient. Acest aspect este cu atât mai evident în cazul cabinetelor medicale individuale şi în cel al medicilor de 

familie. Am arătat, totodată, că, în cazul unităţilor sanitare care funcţionează în mod clasic, potrivit procedurilor 

conform cărora pacientul poate alege doar unitatea sanitară în cadrul căreia să fie tratat, nu şi medicul curant, 

subzistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe culpa medicului şi pe raportul de prepuşenie dintre medic şi 

unitatea sanitară angajatoare. În ceea ce priveşte răspunderea medicală disciplinară, sunt analizate cele două 

componente ale acesteia: răspunderea disciplinară administrativă, care este angajată ca urmare a încălcării de către 

medic a unor valori şi a unor reguli specifice profesiei, în scopul protejării onoarei şi a prestigiului acesteia, precum 

şi a protejării comunităţii medicale de faptele reprobabile ale unor membrii ai săi, şi răspunderea disciplinară de 

dreptul muncii, care are la bază încălcarea de către medic a contractului individual de muncă şi, ca finalitate, 

protejarea intereselor unităţii medicale angajatoare. Cu privire la răspunderea penală medicală, aceasta este 

consecinţa încălcării de către medic sau de către unitatea sanitară a valorilor sociale ocrotite prin dispoziţiile legale 

ce reglementează infracţiuni, cu forma de vinovăţie arătată în ipoteza normelor de incriminare, infracţiuni care sunt 

prevăzute în Codul penal şi în legi speciale. În legătură cu această formă a răspunderii medicale, teza demonstrează 

legalitatea reglementării calităţii de funcţionar public, în sensul legii penale, a medicului angajat cu contract de 

muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, cu consecinţa posibilităţii angajării răspunderii 

acestuia pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu. În strânsă legătură cu acest aspect, am reţinut existenţa la 

nivelul fiecărei unităţi sanitare a unui consiliu de etică, care are rolul de a veghea la respectarea de către medici a 

standardelor etice în activitatea profesională pe care o desfăşoară. De lege ferenda, am propus modificarea Ordinului 

ministrului sănătăţii nr.145/2015, care reglementează, în prezent, în România, componenţa şi atribuţiile consiliilor 

de etică, în sensul sporirii rolului acestora şi a importanţei actelor pe care le emit în soluţionarea incidentelor de 

etică cu care sunt sesizate, în sensul reglementării posibilităţii atacării, conform dispoziţiilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, a avizelor şi hotărârilor consiliilor de etică. Am constatat că, numai într-un astfel de 

context juridic, procedura administrativă iniţiată la nivelul spitalelor, în faţa consiliilor de etică, poate avea o 

continuitate care să asigure dreptul la un recurs efectiv şi, în mod direct, dreptul de acces la justiţie al persoanelor 

nemulţumite de soluţiile pronunţate de consiliile de etică. 

În contextul analizei răspunderii juridice medicale, este analizată  importanţa implementării în România 

a standardelor şi a protocoalelor medicale, ca etaloane abstracte de evaluare a conduitei profesionale a medicilor. 

Am arătat că, ţinând cont de multitudinea factorilor ce trebuie avuţi în vedere la stabilirea acestor forme de 

răspundere juridică, existenţa unor standarde medicale aplicabile este de natură a obiectiviza răspunderea juridică a 

medicilor şi de a simplifica procesul stabilirii sale. 

Cu privire la rolul Colegiului Medicilor din România în angajarea răspunderii medicale, am concluzionat 

că acesta este redus la stabilirea răspunderii disciplinare administrative, legislaţia în vigoare, mai exact dispoziţiile 
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art.393 alin.(3) şi (4) din Legea nr.95/2006, prevăzând, în privinţa procedurilor judiciare, doar înştiinţarea prealabilă 

a colegiului teritorial al medicilor, în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva unui membru al său, cu 

privire la fapte ce au legătură cu exercitarea profesiei de medic, şi, respectiv, comunicarea hotărârilor judecătoreşti 

definitive Colegiului Medicilor din România. Am subliniat că legea nu prevede o sancţiune în cazul nerespectării 

obligaţiei de notificare a colegiului teritorial al medicilor cu privire la punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva 

unuia dintre membrii săi şi că neîndeplinirea acestei obligaţii nu poate avea ca efect anulabilitatea actelor de 

procedură înfăptuite, întrucât această obligaţie nu este prevăzută în cuprinsul Codului de procedură penală, iar 

colegiul teritorial al medicilor nu face parte dintre organele judiciare şi nu are calitatea de parte a procesului penal, 

potrivit dispoziţiilor art.30 şi art.32 din Codul de procedură penală. 

În acelaşi context, al răspunderii medicale, în general, şi al răspunderii penale medicale, în special, teza 

pune în discuţie importanţa activităţii de expertiză şi, referitor la aceasta, necesitatea asigurării, în viitor, în 

România, a independenţei experţilor medico-legali, ca standard al garantării dreptului la un proces echitabil, 

prevăzut la art.21 alin.(3) din Constituţie şi la art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, arătând că, de lege ferenda, se impune modificarea dispoziţiilor art.173 din Codul de procedură 

penală şi ale Ordonanţei Guvernului nr.1/2000, în privinţa procedurii de numire a experţilor în cazul expertizelor 

medico-legale care se efectuează în cadrul instituţiilor de medicină legală. Tot cu privire la expertize, cu referire la 

stabilirea răspunderii juridice a medicului, am propus, de lege ferenda, introducerea în cuprinsul Codului de 

procedură penală a unei noi forme de expertiză, care să fie reglementată în mod expres, respectiv a expertizei 

psihologice, în vederea reţinerii corecte a formei de vinovăţie cu care medicul săvârșește faptele prevăzute de legea 

penală, în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu. Aceasta deoarece, având în vedere natura şi scopul actului 

medical, de principiul, este de aşteptat ca majoritatea infracţiunilor din sfera răspunderii penale medicale să fie 

săvârşite din culpă. 

Un subiect cu totul aparte în cadrul răspunderii medicale este cel al răspunderii juridice a medicilor 

rezidenţi. Cu privire la aceasta, teza subliniază extrema actualitate a problemei caracterului echivoc al 

reglementărilor în vigoare, care are drept consecinţă, pe de o parte, o practică judiciară neunitară, iar, pe de altă 

parte, angajarea răspunderii medicale a medicilor rezidenţi, din anii I-III de studii, pentru fapte săvârşite în 

exercitarea profesiei, în timpul programului de gardă, însoţită de aplicarea unor pedepse care afectează, în mod 

decisiv, cariera profesională a acestora şi care pot consta, inclusiv, în interzicerea exercitării profesiei de medic. În 

acest sens, analiza detaliată a dispoziţiilor art.22
1
 şi art.24

1
 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 ne-a determinat să 

semnalăm necesitatea modificării, într-un termen cât mai scurt, a prevederilor ordonanţei anterior menţionate, în 

sensul stabilirii exacte a limitelor răspunderii juridice a medicilor rezidenţi şi a medicilor pe răspunderea şi sub 

supravegherea cărora aceştia îşi desfăşoară activitatea, în funcţie de anul de studii în care se află cei dintâi. 

Titlul V al tezei de doctorat analizează infracţiunile specifice sferei răspunderii penale medicale, pe care, 

distinct de clasificarea potrivit criteriului formal al reglementării lor în Codul penal şi în legi speciale, le împarte în 

infracţiuni ce pot fi săvârşite doar de către medici, în realizarea actului medical, sau de către unităţi sanitare, în 

prestarea serviciilor medicale, şi, respectiv, infracţiuni ce pot fi săvârşite atât de către medici, cât şi de către alte 

persoane care nu deţin această calitate. La rândul lor, infracţiunile din prima categorie pot fi împărţite în două 

subcategorii, după cum calitatea de medic este prevăzută, în mod expres, în ipoteza normei de incriminare sau este 

dedusă din analiza sistematică a dispoziţiilor legale prin care aceste infracţiuni sunt reglementate. Cu titlu 

exemplificativ, am reţinut că dispoziţiile legale, ce reglementează infracţiuni în domeniul prelevării de organe, 

ţesuturi şi celule de origine umană şi în cel al transfuziei sanguine, nu prevăd calitatea de medic a subiectului activ, 

dar, cu toate acestea, având în vedere că atât prelevarea, cât şi recoltarea de sânge, sunt reglementate în cuprinsul 

aceloraşi acte normative, ca fiind operaţiuni făcute în scopuri medicale, ele nu pot fi săvârşite decât de către 

persoane fizice sau juridice care dispun de cunoştinţe medicale temeinice şi, totodată, de tehnică medicală adecvată. 

Am dedus, de asemenea, că infracţiunile specifice răspunderii penale medicale sunt, întotdeauna, infracţiuni 

săvârşite prin fapte comise în exercitarea profesiei de medic, cu prilejul furnizării serviciului medical, dar şi că, 

având în vedere natura relaţiei medic-pacient, precum şi finalitatea actului medical, aceea de a conserva şi de a 

îmbunătăţii starea de sănătate a pacientului, de cele mai multe ori, aceste infracţiuni sunt săvârşite din culpă. De la 

această regulă există mai multe excepţii, printre ele numărându-se  infracţiunile de corupţie şi de serviciu. Am arătat, 

de asemenea, că răspunderea penală medicală poate fi angajată, în mod similar, în cazul furnizorilor de servicii 

medicale care îşi desfășoară activitatea în mediul public şi în cel al furnizorilor de servicii medicale din mediul 

privat, cu diferenţele reglementate la art.308 din Codul penal, în privinţa infracţiunilor de corupţie şi de serviciu. 



11 
 

Nu în ultimul rând, am arătat că majoritatea infracţiunilor specifice răspunderii penale medicale au ca 

subiect pasiv statul, ca titular al obligaţiei de garantare a dreptului la ocrotirea sănătăţii, obligaţie prevăzută la art.34 

din Legea fundamentală. 

În analiza infracţiunilor din sfera răspunderii penale medicale, teza face apel şi la metoda dreptului 

comparat, alegând ca elemente ale comparaţiei ţări precum Germania, Franţa, Marea Britanie şi Spania, ale căror 

legislaţii în vigoare se caracterizează prin reglementarea detaliată, completă şi coerentă a răspunderii medicale, 

inclusiv a răspunderii penale medicale. 

Cu privire la uciderea la cererea victimei, reglementată la art.190 din Codul penal, este evidenţiat faptul 

că ideea sinuciderii asistate a dat naştere la numeroase controverse în planul eticii medicale şi că legislaţiile statelor 

diferă în privinţa reglementării eutanasiei, ca soluţie de garantare a dreptului persoanei de a dispune de ea însăşi, 

precum şi de propriul corp. 

Referitor la determinarea sau înlesnirea sinuciderii, infracţiune prevăzută la art.191 din Codul penal, am 

constatat că aceasta prezintă o importanţă majoră prin raportare la domeniul medical al psihiatriei, care, prin natura 

sa, operează cu persoane lipsite de discernământ sau al căror discernământ este alterat de afecţiunile de care aceste 

persoane suferă. În acest context, am reţinut că este important de stabilit, pe baza expertizelor medico-legale, dar şi a 

celor psihologice, forma de vinovăţie a medicului psihiatru, în vederea unei corecte încadrări a faptelor sale 

culpabile, ce au ca efect moartea pacientului, drept infracţiuni de ucidere din culpă, ori determinare sau înlesnire a 

sinuciderii.  

În privinţa infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, prevăzute la art.192 şi 

art.196 din Codul penal, este subliniat aspectul cantitativ, referitor la faptul că, având în vedere riscurile pe care 

actul medical le presupune, acestea sunt cele mai des întâlnite infracţiuni în cadrul răspunderii penale medicale. 

Referitor la întreruperea cursului sarcinii, infracţiune reglementată la art.201 din Codul penal, am 

constatat ca fiind excesivă reglementarea, la alin.(7) al acestui articol, a cauzei de nepedepsire în favoarea femeii 

însărcinate care îşi întrerupe singură cursul sarcinii, fără ca norma să prevadă nici o condiţie suplimentară referitoare 

la locul săvârşirii faptei, la vârsta pe care o poate avea sarcina în momentul întreruperii ei de către femeia 

însărcinată, la vârsta femeii însărcinate etc. Am apreciat conţinutul art.207 alin.(7) din Codul penal ca fiind 

rezultatul unei lipse de echilibru între aplicarea de către legiuitor a principiului autonomiei voinţei femeii 

însărcinate, ce are la bază prevederile art.26 alin.(2) din Constituţie, şi cel al protejării şanselor la viaţă ale fătului. 

Această lipsă de echilibru are ca efect insuficienta protecţie a dreptului la viaţă şi la integritate fizică şi psihică a 

înseşi femeii însărcinate, care, prin întreruperea cursului sarcinii sale, în orice condiţii, în afara unităţilor sanitare şi 

fără asistenţă medicală de specialitate, îşi pune în pericol propria viaţă sau sănătate. Cu privire la aceeaşi infracţiune, 

am remarcat şi lipsa incriminării unor fapte adiacente întreruperii cursului sarcinii, cum sunt promovarea ideii de 

întrerupere a sarcinii, sfătuirea unei femei însărcinate să-şi întrerupă sarcina, în afara existenţei unor motive 

medicale, lipsa de consiliere a femeii însărcinate anterior întreruperii sarcinii, fapte incriminate prin dispoziţiile 

Codului penal german, care poate servi drept model de reglementare a unor astfel de infracţiuni în România. 

Cu privire la vătămarea fătului, prevăzută la art.202 din Codul penal, am constatat ca fiind bine venită 

incriminarea de către legiuitor a faptelor de agresiune săvârşite asupra faptului, din momentul începerii procesului 

naşterii şi până în momentul finalizării acestui proces, încriminare ce reprezintă acoperirea unui vid legislativ 

existent în legislaţia penală anterioară datei de 1 februarie 2014. Cu toate acestea, în privinţa prevederilor art.202 

alin.(3) din Codul penal, suntem de părere că acestea se impun a fi completate cu ipoteza juridică în care vătămarea 

fătului în timpul sarcinii are ca efect moartea sa şi expulzarea lui în această stare, ipoteză neavută în vedere de 

legiuitor. 

Cu privire la dispoziţiile art.384 din Codul penal, ce incriminează prelevarea ilegală de ţesuturi sau 

organe, teza promovează opinia că, pentru a fi pe deplin eficientă juridic, infracţiunea astfel reglementată, ce 

constituie regula generală pentru normele speciale ce reglementează infracţiunile din domeniul prelevării şi al 

transplantului, prevăzute în cuprinsul titlului VII al Legii nr.95/2006, trebuie să aibă un obiect material identic cu 

acestea din urmă, respectiv să pedepsească penal şi faptele de prelevare, fără drept, de celule de la o persoană 

decedată.  

În cazul infracţiunilor prevăzute în legi speciale, am propus, în cuprinsul secţiunilor rezervate analizei 

lor, denumiri marginale, pe care, de lege ferenda, le considerăm necesare în situaţia unei eventuale operaţiuni de 

codificare a dreptului medical sau a dreptului penal medical.  

În ceea ce priveşte compromiterea unei autopsii medico-legale, infracţiunea reglementată la art.155 din 

Legea nr.95/2006, am arătat că, pentru ca norma juridică analizată să devină aplicabilă, se impune intervenţia 

legiuitorului în sensul clarificării elementului material al laturii obiective, sub aspectul precizării momentului 
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comiterii faptei de efectuare a unei prelevări, atunci când, prin aceasta, se compromite o autopsie medico-legală, cel 

puţin prin raportare la momentul dispunerii autopsiei medico-legale. 

Cu privire la art.393 alin.(1) din Legea nr.95/2006, care incriminează practicarea, fără drept, a profesiei 

de medic, prin simpla trimitere la dispoziţiile Codului penal, am opinat că, pentru claritatea textului, se impun a fi 

precizate, în cuprinsul acestuia, dispoziţiile Codului penal avute în vedere, ca lege gnerală, aceeaşi observaţie fiind 

valabilă, în mod corespunzător, şi în privinţa art.488 alin.(1) din Legea nr.95/2006, prin care este incriminată 

practicarea, fără drept, a profesiei de medic dentist, dar şi a art.19 alin.(1) din Ordonanța de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2008, prin care este pedepsită practicarea, fără drept, a profesiei de asistent medical generalist, 

moaşă sau asistent medical, de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplineşte condiţiile prevăzute 

prin ordonanţa de urgenţă anterior menţionată. 

Referitor la nerespectarea confidenţialităţii datelor cu caracter medical, reglementată la art.37 din Legea 

nr.46/2003, conform căruia „nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre 

pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta 

lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale” , am 

constatat că această normă juridică este inutilă, întrucât angajarea uneia dintre formele răspunderii juridice 

enumerate, în cazul nerespectării confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, este 

un truism. Se impune, prin urmare, intervenţia legiuitorului, în sensul reglementării exacte a condiţiilor în care poate 

fi angajată fiecare formă a răspunderii juridice precizată în text. 

Cu privire la infracţiunile prevăzute la art.40 din Legea nr.282/2005, am reţinut că enumerarea acestora, 

prin literele din cuprinsul unei norme ce prevede, în partea sa dispozitivă, aceeaşi sancţiune pentru toate faptele 

incriminate, este de natură a anula orice posibilă distincţie legală între gravitatea pe care aceste fapte o prezintă, 

impunându-se revederea, în acest sens, a reglementării. 

Având în vedere aceste considerente, am apreciat că se impune a fi remarcată inexactitatea normelor de 

incriminare mai sus analizate şi caracterul foarte general al trimiterilor frecvente la Codul penal sau la lege, în 

sens larg, de natură a aduce atingere standardului constituţional referitor la calitatea legii, prevăzut la art.1 alin.(5) 

din Constituţie. 

Se impune a fi precizat că infracţiunile analizate în cuprinsul titlului V al tezei de doctorat sunt infracţiuni ce pot fi săvârşite 

de medici în realizarea actului medical, infracţiuni caracteristice răspunderii penale medicale. Dar, limitarea prezentei analize la 

aceste infracţiuni nu semnifică excluderea, de plano, a posibilităţii săvârşirii de către medici şi a altor infracţiuni, cu ocazia prestării 

serviciilor medicale, infracţiuni a căror săvârşire ar putea fi reţinută în concurs, ideal sau real, cu cea a infracţiunilor analizate în 

prezenta lucrare. În această categorie ar putea fi incluse relele tratamente aplicate minorului (art.197 din Codul penal), lipsirea de 

libertate în mod ilegal (art.205 din Codul penal), şantajul (art.207 din Codul penal), hărţuirea (art.208 din Codul penal), violul 

(art.218 din Codul penal), hărţuirea sexuală (art.223 din Codul penal) etc..  

În fine, teza se încheie cu o analiză detaliată a valorilor sociale ocrotite prin Convenţia de la Oviedo, 

analiză ce pune în evidenţă faptul că, din legislaţia penală naţională, lipsesc infracţiunile din domeniul geneticii şi 

cel al experimentelor ştiinţifice pe subiecţi umani. Având în vedere pericolul social sporit al acestor două categorii 

de infracţiuni, pericol ce vizează un număr determinat sau nedeterminat de persoane, am apreciat că se impune 

introducerea în legislaţia penală românească a unor norme de incriminare care să sancţioneze activităţile de clonare 

de fiinţe umane, faptele de modificare a genomului uman pentru alte motive decât cele referitoare la prevenţia, 

diagnosticarea sau tratamentul unor afecţiuni grave, faptele de modificare a sexului unui viitor copil pentru alte 

motive decât cel al evitării bolilor ereditare grave, precum şi faptele de cercetare ştiinţifică medicală pe subiecţi 

umani, fără consimţământul valabil exprimat al persoanelor supuse cercetării. Se impune, de asemenea, incriminarea 

în România a faptelor ce au ca scop selecţia fiinţelor umane, indiferent de practicile eugenice aplicate. 

Distinct de aspectele substanţiale deja invocate, teza arată că, din punct de vedere formal, analiza 

legislaţiei româneşti în domeniul dreptului medical relevă lipsa de sistematizare a dispoziţiilor legale ce 

reglementează răspunderea juridică medicală, în general, şi a legislaţiei penale incidente în domeniul medical, în 

special, cu consecinţa insuficientei cunoaşteri de către destinatarii legii a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin, în 

calitate de părţi ale raporturilor juridice de drept medical pe care le încheie, fie în calitate de medici, fie de pacienţi. 

Această lipsă de sistematizare, care permite determinarea conţinutului raportului juridic de drept medical doar în 

urma efectuării a numeroase operaţiuni de interpretare, coroborată, a dispoziţiilor legale din domeniul dreptului 

medical, pune în discuţie respectarea standardului calităţii legii, ce rezultă din prevederile art.1 alin.(5) din 

Constituţie, care presupune claritatea, precizia şi previzibilitatea acesteia. Totodată, în ceea ce priveşte normele de 

drept penal, aplicabile în domeniul dreptului medical, lipsa de sistematizare ridică problema posibilei încălcări a 

principiului legalităţii incriminării şi a pedepsei, principiu prevăzut la art.7 din Convenţie şi transpus în legislaţia 
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românească, prin art.1 din Codul penal. Aceasta întrucât, referitor la art.7 din Convenţie, prin Hotărârea, din 20 

ianuarie 2009, pronunţată în cauza Sud Fondi Srl şi alţii împotriva Italiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

arătat că, deşi Convenţia nu menţionează, în mod expres, legătura de ordin subiectiv între elementul material al 

infracţiunii şi persoana considerată autor al acesteia impune interpretarea prevederilor art.7 ante-referit în sensul că, 

pentru a aplica o anumită pedeapsă, trebuie să existe o legătură intelectuală (de conştiinţă şi de voinţă) ce permite 

evidenţierea unui element de responsabilitate în conduita autorului material al infracţiunii. În lipsa acestui element, 

pedeapsa nu ar mai fi justificată, deoarece ar apărea ca lipsit de coerenţă ca, pe de o parte, să se pretindă ca o bază 

legală să fie accesibilă şi previzibilă, iar, pe de altă parte, o persoană să fie considerată vinovată şi pedepsită în 

situaţia în care ea nu a fost în măsură să cunoască legea penală, în baza unei erori invincibile total neimputabile 

persoanei în cauză. De aceea, instanţa de la Strasbourg a statuat că un cadru legislativ ce nu permite unui acuzat să 

cunoască sensul şi întinderea legii penale este necorespunzător nu numai prin raportare la noţiunile generale de 

„calitate” a legii, ci şi prin luarea în considerare a exigenţelor specifice noţiunii de „legalitate penală”. 

Acest neajuns, al insuficientei sistematizări a legislaţiei penale româneşti din domeniul dreptului medical, 

poate fi acoperit printr-o operaţiune legislativă amplă, de codificare a tuturor dispoziţiilor legale de drept medical, 

care ar putea avea ca model Codul sănătăţii publice din Franţa. Acesta din urmă, pe parcursul a peste şase mii de 

articole, reglementează întregul sistem francez al sănătăţii publice, prevăzând, în cadrul subdiviziunilor sale, 

infracţiuni pentru fiecare domeniu medical reglementat. 

În situaţia excluderii ideii de codificare a dreptului medical românesc, opinăm că, având în vedere 

importanţa valorilor sociale ocrotite, este necesară introducerea, în cuprinsul Codului penal, a unei categorii de 

norme având ca obiect incriminarea faptelor din domeniul medical ce prezintă pericol pentru societate, care să 

sintetizeze, dar şi să sistematizeze, infracţiunile analizate. O astfel de manieră de reglementare, mult mai accesibilă, 

ar fi de natură să prevină furnizorii de servicii medicale asupra consecinţelor juridice pe care le pot avea faptele pe 

care le săvârşesc şi le-ar permite acestora să îşi adapteze conduita la exigenţele dispoziţiilor legale în vigoare. 

Nu în ultimul rând, este subliniat caracterul profund interdisciplinar al domeniului răspunderii 

juridice medicale, care, distinct de aspectul incidenţei în sfera sa a diferitelor ramuri de drept, cum sunt dreptul 

civil, dreptul administrativ şi dreptul muncii, nu poate fi analizat decât în strânsă legătură cu domeniul bioeticii şi cu 

cel al medicinei umane. În acest sens, analiza realizată, pe baza unei consistente literaturi internaţionale din 

domeniul bioeticii, relevă faptul că actul legiferări în domeniul dreptului medical necesită o profundă cunoaştere, nu 

doar a principiilor, dar şi a detaliilor activităţii medicale, precum şi ale relaţiei medic-pacient. Totodată, elaborarea 

unor modele legislative eficiente presupune fundamentarea lor nu doar pe principii de drept, ci şi pe principiile 

bioeticii, ca ştiinţă ce sintetizează cunoştinţe de biologie şi medicină, dar și din domenii precum filosofia, sociologia 

şi psihologia, pe care le analizează pentru a oferi soluţii adecvate conservării şi dezvoltării existenţei umane şi a 

mediului înconjurător.  
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