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R O M Â N I A 

TRIBUNALUL PRAHOVA 

SECTIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 

Dosar nr. 4950/105/2021 

 

SENTINŢA NR. 186 

Şedinţa publică din data de 23.02.2022 

Instanţa constituită din: 

PREŞEDINTE Iorga Dragoş Adrian 

GREFIER Antonescu Cristina 

 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal având 

ca obiect anulare act administrativ, formulată de reclamanta Bogosian Daniela 

Grațiela cu domiciliul în București, sector 2, Str Grigore C Moisil, nr 6, bl.6, sc. 

2, ap. 64, în contradictoriu cu pârâții Colegiul Medicilor din Romania cu sediul 

în București, sector 2, Pictor Alexandru Romano, nr 14 și Comisia Superioară 

de Disciplină a Colegiului Medicilor din România cu sediul în București, sector 

2, Pictor Alexandru Romano, nr 14. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 26.01.2022, 

prezenţa şi susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, 

când având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la 

data de 10.02.2022, apoi, la data de 23.02.2022, dată la care a pronunţat 

următoarea hotărâre: 

 

TRIBUNALUL 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Bogosian 

Daniela Grațiela în contradictoriu cu pârâții Colegiul Medicilor din Romania și 

Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, 

înregistrată la Tribunalul Prahova la data de 05.11.2021 s-a solicitat: admiterea 

acţiunii şi anularea în parte a Deciziei nr. 152/ 2021 (anularea părţii din decizie 

care o priveşte), pronunțată de către Comisia Superioara de Disciplina a 

Colegiului Medicilor din România la data de 17.09.2021 şi comunicată la data 

de 21.09.2021. 

În subsidiar, în situaţia în care se va respinge cererea de anulare a 

Deciziei 152/2021, a solicitat instanţei să oblige Comisia Superioară de 

Disciplină să specifice exact numărul de cursuri cu specialitatea "Cancer 

pulmonar" pe care ar fi trebuit să le urmeze, având în vedere sintagma neclara 

"efectuarea de cursuri" folosită in Decizia contestată. 



De asemenea, în temeiul art 14-15 din Legea 554/2004, a solicitat şi 

suspendarea executării Deciziei 152/2021 până la soluționarea definitivă a 

fondului cererii. 

În susţinere a arătat în esenţă că Decizia nr. 152/2021 pronunțată de către 

Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România este 

nelegală, având în vedere, pe de o parte, că argumentele pe care se sprijină 

încalcă Ordinul nr. 868/31.05.2011, Anexa nr. 2, art. 3, teza 2, iar pe de altă 

parte, ținând cont de faptul că membrii Comisiei nu au luat în considerare toate 

documentele medicale aflate in dosarul 68/2020 al C.M.R., toate aspectele 

evidenţiate în cele 3 puncte de vedere ale specialiştilor pneumologi (pe unul 

dintre ele ignorandu-l complet), şi nici Raportul înaintat de către Comisia de 

Jurisdicţie Profesională. 

De asemenea, consideră că Decizia este nelegală întrucât Comisia 

Superioară de Disciplină nu motivează care sunt exact obligaţiile normelor 

profesionale de conduită pe care le-ar fi încălcat şi nici cum ar fi încălcat 

obligaţia diligenţei de mijloace. Nu se arată care sunt argumentele pentru care 

Comisia a înlăturat toate opiniile experţilor pe care chiar Comisia i-a interpelat. 

Pârâtul Colegiul Medicilor din România a formulat întâmpinare prin care 

a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi menţinerea dispoziţiilor Deciziei 

nr. 142/2021 a Comisiei Superioare de Disciplină ca temeinică şi legală. 

Prin sentinţa nr. 1293/19.11.2021, s-a admis cererea de suspendare a 

executării şi s-a dispus suspendarea executării deciziei nr. 152/17.09.2021, 

pronunțată de către Comisia Superioara de Disciplina a Colegiului Medicilor 

din România până la soluţionarea definitivă a cauzei. 

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

 

În fapt, prin decizia nr. 152/17.09.2021, emisă de pârâta Comisia 

Superioară de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România (f. 16-20 

vol. 1), reclamanta (medic specialist pneumologie la Spitalul de Boli Pulmonare 

Breaza) a fost sancţionată disciplinar cu avertisment (art. 455 alin. 1 lit. b din 

Legea nr. 95/2006), dispunându-se, conform art. 455 alin. 3 din Legea nr. 

95/2006, şi efectuarea de cursuri de perfecţionare cu tema ,,Cancerul 

pulmonar”. 

În esenţă, Comisia Superioară de Disciplină a reţinut, prin decizia de 

sancţionare antemenţionată, comiterea de către reclamantă a unor abateri de la 

Codul de Deontologie Medicală, respectiv încălcarea art. 5 (,,Obligativitatea 

normelor profesionale şi a celor de conduită- Medicul trebuie să depună toate 

diligenţele şi să se asigure că decizia profesională pe care o ia sau intervenţia cu 

caracter medical respectă normele şi obligaţiile profesionale şi regulile de 

conduit specifice cazului respectiv”) şi art. 8 (Obligaţia diligenţei de mijloace: 

Medicul îşi va dedica întreaga ştiinţă şi pricepere interesului pacientului său şi 

va depune toată diligenţa pentru a se asigura că decizia luată este corectă iar 



pacientul beneficiază de maximum de garanţii în raport cu condiţiile concrete, 

astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit”) din acest Cod de 

Deontologie Medicală, arătând că prin lipsa de diligenţă manifestată de medicul 

currant (reclamanta), pacientul (Grigorescu Mihail, în vârstă de 72 de ani) a fost 

privat de şansa de a fi diagnosticat în timp util, într-un stadiu incipient al bolii 

neoplazice (bronhopulmonare), ceea ce ar fi impus o cu totul altă abordarea 

terapeutică. 

 

Instanţa urmează a analiza argumentele reclamantei în mod grupat sau 

separat, pentru a răspunde motivelor esenţiale invocate, prin raportare la 

aspectele/argumentele reţinute prin decizia de sancţionare contestată. 

Astfel, Comisia Superioară de Disciplină a prezentat elementele de fapt şi 

de drept care au condus la concluzia formulată în cauză; împrejurarea că nu a 

fost însuşită propunerea (de respingere a contestaţiei şi de stingere şi a acţiunii 

disciplinare împotriva reclamantei) făcută de Comisia de jurisdicţie şi 

deontologie profesională a Colegiului Medicilor din România nu este de natură 

a afecta valabilitatea deciziei luate, neevidenţiindu-se o asemenea obligaţie, 

Comisia Superioară de Disciplină având abilitatea de a efectua propria analiză a 

situaţiei, potrivit competenţelor legale atribuite. 

Cu privire la critica privind neanalizarea/nepreluarea de către Comisia 

Superioară de Disciplină a anumitor opinii ale specialiştilor consultaţi în speţă, 

instanţa constată că, în decizia atacată, Comisia Superioară de Disciplină a 

menţionat că a folosit în argumentarea deciziei sale inclusiv opiniile ştiinţifice 

din literatura medicală de specialitate şi punctul de vedere din partea Comisiilor 

de specialitate Pneumologie şi Chirurgie Toracică ale CMR, nefiind obligatorie 

prezentarea în decizie a analizării punct cu punct a fiecărui element de opinie 

astfel exprimat. 

În plus, instanţa constată anumite nuanţări (şi chiar elemente de 

diferenţiere) în cadrul opiniilor de specialitate invocate de reclamantă, iar 

aprecierile din cadrul acestor opinii privind lipsurile sistemului sanitar, 

adresabilitatea crescută, respectiv accesibilitatea scăzută/dificilă la investigaţii a 

pacienţilor, posibilitatea emiterii de către medicul de familie a biletului de 

trimitere pentru CT (computer tomograf) pentru pacientul în cauză, lipsa de 

cooperare a pacientului cu alţi medici etc., nu exclud obligaţia esenţială a 

medicului (a reclamantei) de diligenţă în ceea ce priveşte conduita sa 

profesională, instanța reținând că susținerile/argumentele invocate se 

circumscriu, în esență, împrejurărilor ce derivă din această obligație de 

diligență. 

În acest context, instanţa reţine că Ghidul de management al BPOC 

(bronhopneumopatia cronică obstructivă), invocat și în decizia atacată, nu 

reprezintă o simplă informaţie cu character general (cum încearcă reclamanta să 

acrediteze ideea), ci constituie un ghid de practică medicală în domeniu, fiind 

aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1059/2009 (publicat în Monitorul 



Oficial), fiind astfel un document de referinţă. 

Astfel, în mod corect (raportat la Ghidul de management al BPOC care 

stipulează la pct. 4 lit. A că Diagnosticul de BPOC trebuie confirmat obligatoriu 

prin efectuarea spirometriei), Comisia Superioară de Disciplină a arătat în 

soluţia adoptată faptul că toate susţinerile medicului curant (reclamanta) 

referitoare la diagnosticul de BPOC (pus pacientului în cauză cu ocazia 

internării în perioada 21.04-27.04.2016 la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza) 

sunt nefondate, în condiţiile în care spirometria efectuată pacientului a oferit 

rezultate ce se situau în limite normale (după cum reiese din rezultatul 

investigaţiilor efectuate). În acelaşi sens sunt şi următoarele prevederi de la pct. 

5 din acelaşi Ghid de management al BPOC (reglementări ce vor fi avute în 

vedere de instanță în mod prioritar în raport cu opiniile medicale exprimate de 

specialiștii consultați în situația de față): Tabloul clinic al BPOC (istoric + 

examen fizic) este relative nespecific, mai ales în formele uşoare şi moderate de 

boală. De aceea este necesară confirmarea diagnosticului prin spirometrie, care 

permite în plus şi stadializarea bolii. În absenţa spirometriei diagnosticul de 

BPOC este incert. Spirometria. Recurgeţi la spirometrie în cazul în care 

suspectaţi diagnosticul de BPOC. 

Cu privire la lipsa semnăturii șefului de secție pe documentele eliberate 

pacientului la externare, instanța reține că, potrivit pct. 22 din Anexa 3 la 

Ordinul ministrului sănătății (MS) nr. 1782/2006, Susţinerea diagnosticului şi 

tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de 

completat de medicul curant şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde 

rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe 

parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, 

comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării. Așa fiind, în 

situația dată, prin lipsa semnăturii șefului de secție au fost încălcate 

reglementările antemenționate, aspect ce denotă inclusiv lipsa de colaborare a 

medicului curant (reclamanta) cu șeful de secție în cazul acestui pacient. 

În acest context, nu va fi primit argumentul reclamantei în sensul că în 

perioada internării pacientului în cauză în unitatea medicală în care reclamanta 

își desfășoară activitatea secțiile I și II pneumologie nu au avut șef de secție, 

instanța reținând, cu valoare de principiu, regula generală de notorietate ce 

constă în faptul că atribuțile unei funcții de conducere (în condițiile în care nu 

există o numire/delegare propriu-zisă pe respectivul post de conducere) sunt 

preluate, în mod automat, de o altă persoană, conform atribuțiilor specifice 

stabilite. 

Față de toate aspectele prezentate, din perspectivele analizate mai sus, 

decizia contestată în cauză este legală și temeinică, decizia Comisiei Superioare 

de Disciplină vizând, în esenţă, aspecte ce ţin de principalul comandament în 

acest context, reprezentat de obligaţia de diligenţă a medicului. 

Nu va fi reținut, însă, aspectul pus în sarcina reclamantei referitor la lipsa 

biletului de trimitere pentru efectuarea CT și a bronhoscopiei, instanța 



constatând că, potrivit Anexei 2 lit. A pct. 3 liniuța a doua din Ordinul MS nr. 

868/2011, se interzice emiterea de către unităţile sanitare care furnizează 

servicii spitaliceşti a biletelor de trimitere pentru pacienţii spitalizaţi, în decursul 

internării acestora, precum şi a celor pentru investigaţii contra cost, deoarece 

tratamentul pacienţilor internaţi se asigură integral de către unitatea 

spitalicească respectivă, indiferent de afecţiunile asociate, așa încât nu i se poate 

imputa reclamantei neemiterea unui bilet de trimitere pentru pacientul în cauză, 

în decursul internării, în condițiile interdicției astfel impuse de reglementarea 

antemenționată. 

În raport cu motivele arătate, instanța consideră că sancțiunea disciplinară 

cu avertismentul, aplicată reclamantei, este conformă cu nivelul de vinovăție 

astfel reținut, conform celor prezentate. 

Pe cale de consecință, decizia atacată va fi menținută din această 

perspectivă. 

 

În ceea ce privește dispoziţia privind efectuarea, de către reclamantă, de 

cursuri de perfecţionare cu tema ,,Cancerul pulmonar”, instanța reține că în 

decizia atacată nu se menţionează în mod concret, explicit, numărul de cursuri 

de perfecţionare dispuse a fi efectuate de reclamantă, situaţie în care reclamanta 

(ca de altfel și instanța) se află în imposibilitatea de a şti cu exactitate numărul 

de cursuri ce trebuie urmate de aceasta pentru îndeplinirea obligaţiei stabilite în 

sarcina sa (situație cu consecințe inclusiv sub aspectul radierii sancţiunii 

aplicate reclamantei, respectiv a aprecierii valabilităţii dovezii de aducere la 

îndeplinire a măsurii astfel dispuse de comisia de disciplină), împrejurare de 

natură a afecta legalitatea actului atacat, din acest punct de vedere, în raport cu 

prevederile art. 455 alin. 3 din Legea nr. 95/2006, motiv pentru care va fi 

înlăturată această dispoziție, urmând ca decizia atacată să fie, astfel, anulată în 

parte. 

 

Având în vedere toate considerentele expuse, instanța va admite în parte 

cererea, va anula în parte decizia nr. 152/17.09.2021, în ceea ce priveşte 

dispoziţia privind efectuarea de cursuri de perfecţionare cu tema ,,Cancerul 

pulmonar”, și va menţine, în rest, decizia atacată. 

Sub aspectul cheltuielilor de judecată solicitate de reclamantă, față de 

soluția de admitere în parte pronunțată, în baza art. 451-453 CPC, instanța va 

obliga pe pârâţi, în solidar, să plătească reclamantei suma de 2535 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată, compusă din 35 lei (reprezentând taxa judiciară de 20 lei 

aferentă cererii de suspendare precum și parte din taxa judiciară de timbre de 50 

lei achitată pentru acțiunea în fond), respectiv 2500 lei onorariu avocat (din cei 

5000 lei solicitați). 

 

 

 



PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite în parte cererea având ca obiect anulare act administrativ, 

formulată de reclamanta Bogosian Daniela Grațiela cu domiciliul în București, 

sector 2, Str Grigore C Moisil, nr 6, bl.6, sc. 2, ap. 64, în contradictoriu cu 

pârâții Colegiul Medicilor din Romania cu sediul în București, sector 2, Pictor 

Alexandru Romano, nr 14 și Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului 

Medicilor din România cu sediul în București, sector 2, Pictor Alexandru 

Romano, nr 14. 

Anulează în parte decizia nr. 152/17.09.2021, în ceea ce priveşte 

dispoziţia privind efectuarea de cursuri de perfecţionare cu tema ,,Cancerul 

pulmonar”. 

Menţine, în rest, decizia atacată. 

Obligă pe pârâţi, în solidar, să plătească reclamantei suma de 2535 lei cu 

titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru (35 lei) şi 

onorariu avocat (2500 lei). 

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se 

depune la Tribunalul Prahova. 

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei azi, 23.02.2022. 

Preşedinte,         Grefier, 

    Iorga Dragoş Adrian       Antonescu Cristina 
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