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Capitolul I. Liberul acces la justiţie şi procedura 

administrativă de stabilire a cazurilor de malpraxis 

prevăzută de Legea nr. 95/2006. Competenţă ______ 1

1. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe dispoziţiile 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. Neparcurgerea procedurii administrative 
în faţa Comisiei de monitorizare i competenţă 
profesională pentru cazurile de malpraxis. Instanţa 
competentă material ____________________________ 1

2. Cauze privind răspunderea civilă a personalului medical 
i a furnizorului de produse i servicii medicale, 

sanitare i farmaceutice. Procedură administrativă 
prealabilă. Caracter facultativ. Instanţa competentă  ___ 5

3. Procedura prealabilă de stabilire a cazurilor de 
malpraxis. Lipsa caracterului obligatoriu. Ecografi e 
abdominală. Diagnostic eronat. Neglijenţă medicală 
fi e în folosirea echipamentelor medicale, fi e în 
interpretarea analizelor medicale. Răspunderea 
comitentului (unităţii sanitare) pentru fapta prepusului 
(medicului). Daune materiale i morale _____________ 7

4. Liberul acces la justiţie i rolul Comisiei de 
malpraxis. Chirurgie oftalmologică. Nedovedirea 
raportului de cauzalitate între intervenţia 
chirurgicală i rezultatul negativ, ca urmare a unor 
intervenţii chirurgicale ale altor medici. Stabilirea 
vinovăţiei. Propunerea probelor. Utilitatea expertizei 
medicale  ___________________________________ 17

5. Competenţa instanţei de a verifi ca soluţia Comisiei 
de malpraxis sub toate aspectele, prin verifi carea pe 
fond a actului de malpraxis. Inexistenţa unei legături 
de cauzalitate între pretinsul act de malpraxis i 
afecţiunile dezvoltate ulterior. Începutul prescripţiei 
actului de malpraxis  ___________________________ 23
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6. Natura juridică a deciziei Comisiei de 
malpraxis. Consecinţe asupra determinării instanţei 
competente material. Inaplicabilitatea Legii 
nr. 554/2004 _________________________________ 28

Capitolul al II-lea. Condiţiile generale ale angajării 

răspunderii civile delictuale ___________________ 31

Secţiunea 1. Existenţa unei fapte ilicite _____________ 31

7. Răspundere medicală. Condiţii speciale. Îndeplinirea 
condiţiilor răspunderii civile delictuale pentru fapta 
proprie. Realizarea unor implanturi dentare – obligaţie 
de rezultat. Operaţie stomatologică incorectă 
(implanturi gre it alese i inserate). Inexistenţa unui 
raport de prepu enie  __________________________ 31

8. Îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile 
delictuale. Tratament stomatologic 
necorespunzător. Lipsa consimţământului informat al 
pacientului. Culpa medicului sub forma neglijenţei sau 
a imprudenţei  ________________________________ 43

9. Defi cienţe în prestarea actului medical. Tratament 
stomatologic. Culpa medicului. Lipsa 
consimţământului informat al pacientului. Răspundere 
disciplinară. Inexistenţa unui raport de prepu enie  ___ 46

10. Răspunderea asistentei medicale pentru aplicarea 
unui tratament, fără a avea un diagnostic 
stabilit în prealabil de medic. Fizioterapie – 
tratament galvano-terapeutic. Fapta victimei 
înse i. Răspunderea medicului ca efect al 
inacţiunii. Stabilirea cuantumului daunelor 
morale. Existenţa unui raport de prepu enie  ________ 52

11. Obligaţia de mijloace a medicului de a aplica remediile 
medicale cele mai indicate în vederea însănăto irii 
pacientului, dar i de a avea conduita necesară în 
vederea asigurării unei prevenţii efi ciente. Tratament 
oftalmologic. Inacţiune neculpabilă. Lipsa raportului de 
cauzalitate. Taxe de timbru  _____________________ 69

12. Eroare de concepţie i de execuţie a tratamentului 
stomatologic. Prejudiciu fi zic i psihic. Răspunderea 
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comitentului (unitatea spitalicească privată) pentru 
fapta prepusului (medicului). Cauze care înlătură 
răspunderea civilă pentru malpraxis  ______________ 83

13. Obligaţia de informare a pacientului. Informarea 
gravidei asupra tuturor analizelor ce pot depista 
eventuale anomalii ale stării de sănătate a fătului 
i asupra riscului pe care îl presupun aceste 

analize. Uzanţă profesională ____________________ 89

Secţiunea a 2-a. Existenţa unui prejudiciu __________ 100

14. Prejudiciu succesiv. Copil născut cu malformaţie, 
nedepistată de medic la examenul ecografi c. Lipsa 
competenţei medicului examinator. Dreptul 
la informare i opţiune al pacientului. Calitate 
procesuală activă. Începutul prescripţiei dreptului 
la acţiune în repararea pagubei. Stabilirea daunelor 
morale. Răspunderea asigurătorului  ______________ 100

Secţiunea a 3-a. Existenţa unui raport de cauzalitate 

între fapta ilicită şi prejudiciu __________________ 111

15. Tratament stomatologic întrerupt. Nedovedirea 
legăturii de cauzalitate între tratament i intervenţiile 
chirurgicale ulterioare. Lipsa avizului Comisiei de 
avizare i control cu privire la raportul de expertiză 
medico-legală efectuat în cauză. Imposibilitatea 
efectuării unei noi expertize ____________________ 111

16. Chirurgie laringiană. Nedovedirea legăturii de 
cauzalitate între operaţia efectuată i patologia 
post-chirurgicală, a cărei simptomatologie poate fi  
oricând exacerbată de alţi factori ________________ 115

17. Diagnostic i tratament ORL. Examen paraclinic 
incomplet. Lipsa legăturii de cauzalitate 
între surditatea brusc instalată i tratamentul 
efectuat. Culpa victimei ________________________ 118

18. Patologie ORL. Intervenţie chirurgicală 
corespunzătoare diagnosticului stabilit. Manifestări 
ulterioare fără legătură cauzală cu intervenţia 
operatorie. Acordul scris al pacientului ____________ 122
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Secţiunea a 4-a. Vinovăţia ______________________ 128

19. Răspunderea medicală – răspundere civilă 
delictuală. Condiţii. Culpa profesională. Răspunderea 
medicului de gardă i a medicului curant 
neonatolog pentru lipsa de supraveghere directă 
i permanentă. Criterii de evaluare a daunelor 

morale. Răspunderea comitentului pentru fapta 
prepusului  _________________________________ 128

20. Omisiunea extragerii unui corp străin din corpul 
pacientei. Neglijenţa medicului chirurg în verifi carea 
integrităţii câmpurilor operatorii. Răspunderea 
solidară a medicilor. Obligaţia de despăgubire a 
asigurătorului. Existenţa raportului de prepu enie ___ 144

21. Gre eala i eroarea medicală. Distincţii. Diagnostic 
stabilit în condiţiile dotării insufi ciente cu 
echipament de diagnostic i tratament a 
cabinetului medical. Standardul de apreciere 
a răspunderii medicului. Lipsa raportului de 
cauzalitate. Nerespectarea de către pacient a 
prescripţiei sau recomandării medicale. Încetarea 
responsabilităţii medicale  ______________________ 158

Secţiunea a 5-a. Împrejurări care înlătură vinovăţia. 

Fapta victimei înseşi ________________________ 172

22. Tratament stomatologic. Fapta licită a 
medicului. Afecţiuni survenite ulterior tratamentului, 
cauzate de particularităţile morfo-anatomice ale 
pacientului  _________________________________ 172

23. Chiuretaj. Lipsa vinovăţiei medicului în producerea 
unor complicaţii ulterioare. Fapta victimei înse i – 
nerespectarea interdicţiilor impuse de medic  ______ 179

24. Mamoplastie. Fapta victimei înse i – asimetrie 
mamară datorată nerespectării de către pacient a 
recomandărilor medicale  ______________________ 183

Secţiunea a 6-a. Proba elementelor răspunderii civile _ 187

25. Tratament stomatologic. Mijloace de probă în 
dovedirea malpraxisului. Adrese de trimitere pentru 
investigaţii i expertize emise de Comisia de disciplină 
a Colegiului Medicilor Denti ti  __________________ 187
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26. Tratament artroză. Terapie recomandată i efectuată 
fără a se obţine efectele medicale promise. Sarcina 
probei. Lipsa răspunsurilor părţii la interogatoriu  ____ 189

27. Diagnostic gre it. Rolul aparaturii medicale în 
stabilirea diagnosticului. Raportul dintre expertize 
i simple investigaţii medicale realizate în procesul 

diagnosticării. Sarcina probei  ___________________ 191
28. Ajutor public judiciar acordat pentru efectuarea 

expertizei. Renunţare la efectuarea expertizei în cadrul 
procedurii administrative. Consecinţe  ____________ 195

Capitolul al III-lea. Răspunderea disciplinară _______ 199

29. Sesizare adresată Comisiei de malpraxis. Neindicarea 
autorului actului de malpraxis. Lipsa dovezii calităţii de 
succesor al defunctului. Consecinţe  _____________ 199

30. Erori medicale. Sancţiune disciplinară. Obligaţie de 
a face. Refuzul medicului stomatolog de a înmâna 
pacientei actele de constatare întocmite cu ocazia 
intervenţiilor efectuate, în vederea prezentării la un alt 
medic stomatolog  ____________________________ 202

31. Obligaţia de supraveghere a pacientei gravide afl ate 
în travaliu. Gravă neglijenţă în înfăptuirea actului 
medical a asistentei medicale. Abatere disciplinară 
gravă. Criterii de aplicare a sancţiunii disciplinare  ___ 205

32. Abatere administrativă. Intervenţie 
chirurgicală. Fracturarea lamei de bisturiu, 
neimputabilă medicului. Limitarea terapeutică a 
obligaţiei de informare ________________________ 221

33. Obiectul sesizării Comisiei de malpraxis. Obligaţie de 
a face – obligaţia medicului de familie de informare a 
părinţilor asupra stării de sănătate a copiilor minori  _ 235

34. Contestaţie împotriva deciziei Comisiei de 
malpraxis. Obligativitatea realizării unui raport 
de expertiză asupra cazului de malpraxis 
reclamat, în cadrul procedurii în faţa Comisiei de 
malpraxis. Întreruperea cursului prescripţiei faptelor de 
malpraxis prin sesizarea Comisiei _______________ 239



XIV  Răspunderea medicului i a furnizorilor de servicii medicale

Capitolul al IV-lea. Răspunderea penală  __________ 247

35. Ucidere din culpă. Latură obiectivă. Latură 
subiectivă. Culpa omisivă a medicului care nu a dispus 
administrarea unei perfuzii ocitocice i, în lipsa unui 
efect al acesteia, efectuarea operaţiei de cezariană 
în maximum 12 ore. Daune morale. Răspunderea 
comitentului pentru fapta prepusului ______________ 247

36. Vătămare corporală din culpă. Apreciere gre ită, 
din culpă, de către medicul curant al părţii vătămate, 
a modalităţii de na tere pe cale naturală. Manevre 
de extragere a fătului care au condus la handicap 
neurologic sever al copilului ____________________ 270

37. Ucidere din culpă. Neacordarea de îngrijiri medicale 
corespunzătoare de către medicul ginecolog 
curant. Consecinţa decesului pacientei. Răspunderea 
asigurătorului de răspundere civilă profesională ____ 284

38. Abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor. Neglijenţă în serviciu. Tratament 
psihiatric. Internare nevoluntară. Temeiul legal al 
internării. Lipsa culpei medicale _________________ 303

Capitolul al V-lea. Jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului __________________________ 307

39. Cauza Csoma c. României. Dreptul la 
informare. Omisiunea obţinerii consimţământului scris 
i a efectuării testelor medicale prealabile. Inexistenţa 
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