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Justificarea temei și prezentarea cercetării 

 

 

Răspunderea penală pentru culpa medicală este încă neexplorată sistematic în doctrina 

română de drept penal, cu toate că subiectul face aproape zilnic un titlu de presă iar cazuistica 

judiciară sporește și ea rapid, atât în practica parchetelor cât și în cea a instanțelor penale; tema 

este așadar în prezent lipsită de un suport teoretic sistematizat în componenta ei penală, spre 

deosebire de aspectele ei de drept civil, care fac deja obiectul preocupării doctrinei. 

Așadar, un material generos de cercetat și un teren suficient de liber pentru a proiecta o 

construcție teoretică ne-au determinat să ne aplecăm asupra acestui domeniu. 

Am început cercetarea printr-un examen al practicii judiciare românești și străine 

(culegeri de jurisprudență în materie, selecție de pe portaluri de jurisprudență, dosare la care 

am avut acces în activitatea de procuror) și ne-am îndreptat apoi către lucrările teoretice (din 

doctrina română mai degrabă lucrări de drept civil despre răspunderea pentru culpa medicală, 

din cea străină, inclusiv lucrări importante de drept penal tratând numai acest tip de răspundere 

sau diferitele probleme conexe ei); am obținut astfel un inventar al problemelor pe care tema 

le ridică și am constatat că simpla prezentare (fie și organizată, sistematizată,) a problemelor 

identificate în cadrul unei lucrări nu ar răspunde scopului acestei cercetări;  astfel, întrucât am 

identificat ce considerăm a fi de natura răspunderii penale pentru malpraxis medical, am stabilit 

un obiectiv ceva mai ambițios al lucrării, acela de a elabora o metodă de abordare teoretică a 

domeniului și de a furniza principalele ei instrumente.  

Un atare obiectiv a fost justificat și de observația generală că în toate analizele, fie ele 

ale doctrinei, fie ale jurisprudenței, temele abordate în legătură cu malpraxisul, respectiv 

soluțiile pronunțate de instanță se rezumă la un examen mai mult sau mai puțin detaliat al 

aspectelor particulare puse în discuție, însă fără a identifica repere comune, reguli, trăsături 

specifice în măsură să genereze soluții unitare. 

Or, faptul că răspunderea pentru malpraxis este una profesională își pune amprenta pe 

analiza  fiecăreia dintre componentele răspunderii, așa încât ne-am propus să scoatem în 

evidență acest specific, să arătăm relevanța lui, modul în care el determină aplicarea fiecărei 

instituții juridice asociate răspunderii penale. 

Pentru acesta, ne-am străduit să găsim criteriul care să rezume, să reprezinte acest 

specific și am constatat că orice examen în acest domeniu, fie că este unul de speță, referitor la 



3 
 

un caz concret, fie că este unul teoretic mai general, ar trebui să ia în considerare obligațiile 

profesionale – să le identifice și apoi să le dea relevanța prin raportare la conduita concretă 

examinată sau la problema teoretică analizată. 

 

 

Prezentare generală a lucrării 

 

Ne propunem să arătăm în această lucrare că atât instituțiile de drept penal general 

privind angajarea răspunderii, cât și cele de drept penal special privind incriminările propriu-

zise sunt determinate de existența și natura obligațiilor profesionale; că procesul de stabilire a 

răspunderii penale pentru  malpraxis, a existenței sau inexistenței ei în sarcina unei persoane, 

începe prin identificarea obligației profesionale și constă, în esență, în stabilirea modului în 

care o atare obligație este în concret îndeplinită. 

Etapele acestui demers sunt următoarele: trecerea în revistă a dispozițiilor legale din 

domeniul activității de sănătate și stabilirea semnificației lor pentru instituțiile de drept penal; 

stabilirea unor reguli generale ale răspunderii penale rezultate din interferența celor două 

materii (din interferența dispozițiilor legale din domeniul sănătății cu cele ale dreptului penal); 

utilizarea în final a acestor reguli generale în analiza conținutului constitutiv al infracțiunilor 

asociate malpraxisului.   

În cadrul fiecăreia dintre aceste etape acordăm relevanță și examenului de practică 

judiciară pe care l-am efectuat pe parcursul cercetării; aceasta, pentru a identifica abordările 

corecte, pentru a le semnala pe cele greșite și pentru a propune bune practici; de altfel, legat de 

aspectele de ordin practic, enunțăm aici și un obiectiv general al lucrării, acela ca ea să 

servească drept punct de plecare, să faciliteze elaborarea unei metode de cercetare a 

infracțiunilor asociate malpraxisului. 

În fine, demersul este însoțit și de un examen critic al legislației din domeniu, ceea ce 

ne permite să avansăm, acolo unde identificăm probleme, propuneri de îmbunătățire a acesteia. 

Originalitatea acestei lucrări credem că vine, în primul rând, chiar din faptul că 

reprezintă o abordare completă și integratoare a problemelor de drept penal general și de drept 

penal special în materia malpraxisului; această abordare permite formularea unor reguli 

valabile pentru analiza juridică a oricărui act medical și reduce astfel dificultatea pe care 

practicianul din domeniul dreptului o asociază îndeobște cu analiza unui domeniu de activitate 

atât de specializat și inaccesibil; juristul, descurajat altminteri că pentru a soluționa în drept un 

caz de malpraxis ar trebui să cunoască reguli ale medicinei, eventual să se inițieze pentru 
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aceasta și în problematica diferitelor specializări medicale, ar putea primi astfel un set de criterii 

cu care să instrumenteze juridic cazul medical. 

În al doilea rând, credem că originalitatea lucrării vine, tot în legătură cu preocuparea 

pentru folosul ei practic, și din faptul că fiecare chestiune teoretică pusă în discuție este însoțită 

de explicații cu privire la relevanța sau consecința pe care soluția teoretică o are în concret, în 

planul interpretării diferitelor situații din dosar, în planul organizării probatoriului, în planul 

soluțiilor procesuale. Această abordare este, desigur, un reflex al activității profesionale ca 

practician al dreptului (care are de dat răspunsuri la întrebări imediate de tipul „așadar, ce 

dispune instanța?”, „cum «sună» minuta?” sau „ce măsuri trebuie să dispună procurorul?”), dar 

ea a fost încurajată și de faptul că în general lucrările din domeniul dreptului sunt fie extrem de 

teoretice, fie livrează numai soluții practice sărac explicate teoretic. 

Apoi, lucrarea aduce o perspectivă nouă asupra interpretării și aplicării unor norme de 

incriminare vechi. Este cazul infracțiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în 

dificultate, care ar putea fi luată în considerare pentru descurajarea prin mijloace de drept penal 

a unor comportamente periculoase ce în prezent nu fac preocuparea organelor judiciare. Este, 

de asemenea, cazul infracțiunii de neglijență în serviciu; în contextul actual în care organele 

judiciare par a fi în stare să încadreze orice conduită într-o infracțiune de serviciu sau într-o 

participație improprie la una dintre acestea, perspectiva constituie, dacă nu o veritabilă 

„noutate”, măcar un semnal de alarmă pentru a scoate în evidență de ce o atare orientare 

jurisprudențială este greșită. 

 

 

Conținutul lucrării 

 

Am organizat lucrarea pe două mari paliere: condițiile generale și condițiile speciale ale 

răspunderii pentru culpa medicală, urmând astfel dihotomia fundamentală a dreptului penal. 

În cadrul celor trei titluri ale Părții I efectuăm un examen general al instituțiilor care 

interesează domeniul răspunderii penale, arătând modul în care specificul activității medicale 

se reflectă în cadrul instituțiilor din partea generală a dreptului penal. Ne ocupăm de acele 

instituții ale dreptului penal general asupra cărora domeniul medical își pune cel mai puternic 

amprenta și arătăm cum caracterul profesional al răspunderii pentru malpraxis influențează 

aplicarea instituțiilor de drept penal general. În acest mod identificăm reguli cu valoare 

generală în raport cu acest specific, care să poată fi apoi utilizate în configurarea, în fiecare caz 

în parte, a răspunderii pentru culpa medicală. 
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În Titlul I se stabilesc unele repere pentru întreaga analiză,  care să jaloneze apoi 

întreaga lucrare, după cum urmează: 

În primul capitol  facem delimitările necesare între dreptul penal și instituțiile 

aparținând altor ramuri de drept prin care este reglementată activitatea din domeniul medical 

(Secțiunea 1), pentru a putea apoi utiliza cu relevanța cuvenită aceste instituții în privința 

răspunderii penale;  aceste delimitări sunt valorificate în primul rând pentru definirea 

principalelor noțiuni cu care operăm în lucrare: malpraxisul (Secțiunea a 2-a) și actul medical 

(Secțiunea a 3-a). 

Capitolul al doilea, fixează cele trei coordonate principale care organizează analiza 

culpei medicale, explicând relevanța lor: caracterul profesional al răspunderii, obligația 

profesinală și principiul independenție porfesionale. 

Observarea caracterul profesional al răspunderii (Secțiunea 1) duce la concluzia că 

instituțiile de drept ce conturează răspunderea, civilă sau penală, se vor aplica nu în funcție de 

specificul „medical” al actului profesionistului, ci prin observarea specificului juridic al 

obligațiilor profesionale – spre exemplu, de a face ori de a nu face, de diligență ori de rezultat. 

Privitor la obligațiile profesionale propriu-zise (Secțiunea a 2-a), facem o trecere în 

revistă a unora dintre obligații profesionale principalele din domeniul asistenței de sănătate și 

a izvoarelor acestora, stabilind repere generale pentru identificarea obligațiilor, cu o privire 

specială asupra constituționalități normelor de incriminare care fac referire la obligații 

profesionale instituite infralegal (A); observând apoi lipsa de relevanță pentru răspunderea 

penală a caracterului delictual sau contractual al obligațiilor profesionale (B), procedăm la o 

clasificare a obligațiilor după criteriile relevante pentru analiza de drept penal (C). 

Referitor la principiul independenței profesionale (Secțiunea a 3-a), identificăm, pe 

baza normelor legale, conținutul acestuia și arătăm care sunt domeniile răspunderii penale în 

care el capătă relevanță. 

 

După parcurgerea acestor chestiuni de ordin general și după fixarea reperelor esențiale 

ale răspunderii care face obiectul lucrării, restrângem analiza, în cadrul Titlului II,  la specificul 

acestei răspunderi în privința persoanei fizice, recurgând la acele instrumente identificate 

anterior ca fiind cele utile, adică acordând atenție obligațiilor profesionale asociate unui act 

medical și, în cazul obligațiilor de a face, acordând atenție standardului la care obligațiile 

trebuie îndeplinite.  
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 În primul capitol al acestui titlu arătăm modul în care ele se reflectă asupra elementelor 

de conținut ale infracțiunii; ne referim la influența lor asupra conduitelor care pot constitui 

element material al infracțiunii (Secțiunea 1), la specificul modului de stabilire a urmării și 

raportului de cauzalitate (Secțiunea a 2-a) și la înrâurirea pe care o au asupra configurării 

vinovăției (Secțiunea a-3-a). 

 Ne aplecăm apoi, în Capitolul al doilea,  asupra particularităților pe care le dobândesc 

cauzele justificative și de neimputabilitate în cazul răspunderii penale pentru malpraxis: 

observăm aici semnificația pe care o are componenta de risc din activitatea medicală (Secțiunea 

1), precum și semnificația, pentru conduitele comisive, a existenței obligațiilor profesionale 

(Secțiunea a 2-a), transpunem în instituțiile de drept penal o condiție importantă a activității 

medicale – consimțământul (Secțiunea a 3-a) și ne referim în final la lipsa de relevanță în acest 

domeniu a instituției cazului fortuit (Secțiunea a 4-a). 

 

Titlul al III-lea, ultimul din cadrul părții generale, este dedicat problemelor de drept 

substanțial privind răspunderea persoanei juridice pentru infracțiuni asociate malpraxisului. 

 Facem întâi, în primul capitol, o așezare în cadrul legal general care reglementează 

răspunderea persoanei juridice în domeniul sănătății, cu identificarea categoriilor de persoane 

juridice care interesează lucrarea (Secțiunea 1), stabilind apoi care sunt faptele legate de actul 

medical care pot pune în discuție răspunderea persoanei juridice (Secțiunea a 2-a) și ce 

categorii de persoane fizice pot acționa astfel încât să angajeze răspunderea celei juridice 

(Secțiunea a 3-a). 

Un loc important în cadrul acestui titlu își găsește, în Capitolul al doilea, analiza acelor 

conduite din domeniul medical de natură să angajeze cu precădere răspunderea persoanei 

juridice; examinăm conduitele nelegale ale persoanei juridice specifice domeniului medical în 

funcție de obligațiile profesionale care le revin în nume propriu, adică în funcție de obligația 

de bună organizare (Secțiunea 1), în funcție de obligația de prevenire a infecțiilor asociate 

actului medical (nosocomiale) (Secțiunea a 2-a) și în funcție de obligația de a utiliza materiale 

sanitare, dispozitive medicale și substanțe sigure (Secțiunea a 3-a). 

 În fine, ne referim într-un ultim capitol, al treilea,  la modul în care se stabilește 

raportul dintre fapta proprie a persoanei juridice și cea a persoanei fizice. Capitolul explică 

raportul între cele două categorii de fapte distincte, cele ale persoanei fizice și cele ale persoanei 

juridice, în funcție de câteva criterii identificate ca fiind cele mai relevante: în contextul 

exercitării de către persoana fizică a asistenței medicale propriu-zise (Secțiunea 1) și în funcție 

de modul în care persoana juridică își îndeplinește obligația de formare profesională a cadrelor 
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sale medicale (Secțiunea a 2-a) ori pe aceea de bună organizare (Secțiune a 3-a); în acest 

context vorbim despre semnificația pe care o are modul în care persoanele fizice se 

conformează reglementărilor interne ale persoanei juridice (Secțiunea a 4-a), precum și despre 

raporturile de drept civil dintre persoana fizică și cea juridică chemată să răspundă civil pentru 

fapta celei dintâi (Secțiunea a 5-a). 

 

Partea a II-a a lucrării, organizată la rândul său în două titluri, este dedicată în principal 

instituțiilor din partea specială a dreptului penal, dar și unor aspecte de ordin procesual. 

 

Titlul I constituie un examen aprofundat al infracțiunilor asociate malpraxisului.  

Este de esența acestei forme de răspundere profesională să aducă în discuție cu 

precădere infracțiunile din culpă contra persoanei, infracțiuni la care ne referim în primul 

capitol. 

Dintre infracțiunile contra persoanei, cele de ucidere din culpă și de vătămare corporală 

din culpă constituie incriminările specifice pentru culpa medicală, iar analiza acestor două 

infracțiuni, care constituie obiectul Secțiunii 1, răspunde și celor mai multe dintre problemele 

pe care această  răspundere profesională le ridică. 

Analiza acestor infracțiuni este condusă după criteriul caracterului profesional al 

răspunderii, acordând semnificația cuvenită obligației profesionale în raport cu diferitele 

elemente de conținut ale infracțiunii. Astfel, discutăm semnificația caracterului profesional al 

răspunderii în legătură cu situația premisă a infracțiunilor și pentru reținerea variantelor lor 

agravate (A); ne referim la obiectul material al celor două infracțiuni (B); tratăm despre 

subiectul activ persoană fizică al infracțiunilor, acordând atenție, în cadrul participației penale, 

situației echipelor medicale și problemei raporturilor dintre diferiții profesioniști care tratează 

același pacient (C); referitor la subiectul pasiv al infracțiunilor ne referim la pacienți dar și la 

diferite alte categorii de persoane care pot avea calitatea de victime ale infracțiunilor asociate 

malpraxisului, precum și la semnificația pe care o are, pentru analiza acestor infracțiuni, 

determinarea momentului de la care se consideră, juridic, că începe și, respectiv, că se sfârșește 

viața (D). 

Cât privește latura obiectivă a celor două infracțiuni (E), analizăm atât separat 

conduitele comisive și, respectiv, omisive, cât și situația în care conduite comisive și omisive 

ale aceleiași persoane contribuie la producerea rezultatului (stabilirea diagnosticului, alegerea 

conduitei terapeutice, executarea actelor de îngrijire etc);  o importanță aparte este acordată 

rezultatului infracțiunii de vătămare corporală din culpă, într-o subsecțiune care explicitează 
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acele urmări enumerate de lege care atribuie faptei un caracter agravat, dar se referă și la 

semnificația pe care o are, în stabilirea acelei urmări tipice pentru infracțiunea de vătămare 

corporală din culpă, riscul inerent activității medicale (riscul permis), precum și la semnificația 

pe care o are, tot din perspectiva rezultatului, actul medical prestat fără consimțământul valabil 

al pacientului; în cadrul unei alte subsecțiuni, se analizează problema legăturii de cauzalitate și 

se demonstrează utilitatea și avantajele utilizării metodei imputării obiective a rezultatului 

pentru stabilirea legăturii de cauzalitate, ca fiind metoda care integrează cel mai bine 

conceptele de risc și șansă, specifice activității medicale. 

În privința laturii subiective a celor două infracțiuni (F), discuțiile poartă cu precădere 

asupra culpei simple, ca fiind forma de vinovăție specifică infracțiunilor asociate malpraxisului 

medical și sunt analizate, separat, condițiile „trebuia să prevadă” și „putea să prevadă”; prima, 

din perspectiva obligației de știință a medicului și pentru a explica relevanța în privința 

vinovăției a standardului profesional; a doua, pentru a explica relevanța în privința vinovăției 

a circumstanțelor obiective în care se desfășoară actul medical; în fine, ne referim și la situațiile 

în care poate intra în discuție culpa cu prevedere ca formă de vinovăție a cadrului medical. 

În cadru aceluiași prim capitol privind infracțiunile contra persoanei,  luam în discuție 

și incriminările care protejează în mod special fătul și femeia însărcinată. 

Ne referim la infracțiunea de vătămare a fătului (Secțiunea a 2-a), explicând necesitatea 

acestei noi incriminări prin referire la tendințele din practica judiciară anterioară de a suplini, 

prin încadrări juridice forțate, artificiale, lipsa unei incriminări adecvate, precum și prin 

raportare la jurisprudența Curții EDO din cauza Vo c. Franței (A); analiza conținutului 

constitutiv al acestei infracțiuni este însoțită de un examen critic asupra omisiunilor din noua 

reglementare (B). 

O secțiune separată este alocată situațiilor speciale privind încadrarea juridică a faptelor 

comise asupra femeii însărcinate, în cadrul căreia facem delimitările între primele două 

infracțiuni și cea de vătămare a fătului (Secțiunea a 3-a), pornind de la mai multe ipoteze 

practice: situația în  care fapta are ca urmare avortul, drept consecință unică sau alăturat altor 

urmări dintre cele prevăzute pentru infracțiunea de vătămare corporală; situația în care fapta 

este comisă asupra femeii însărcinate a cărei sarcină depășit 24 de săptămâni și care a provocat 

nașterea prematură; situația în care aceeași faptă a după la împiedicarea instalării vieții 

extrauterine (subliniind din nou lacunele noii incriminări); situația în care mai multe conduite 

medicale eronate se succed, atât în timpul sarcinii ori în timpul nașterii, cât și ulterior, după 

finalizarea procesului nașterii. 
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Tot pentru necesare delimitări și pentru caracterul excepțional în contextul 

malpraxisului al unor atare încadrări analizăm unele situații care, aflate în imediata vecinătate 

a culpei cu prevedere, aduc în discuție fapte intenționate contra persoanei (Secțiunea a 4-a). 

Discutăm întâi despre situațiile în care se poate reține în sarcina cadrului medical o 

infracțiune intenționată de omor sau de vătămare corporală: ipoteza exercitării frauduloase a 

profesiei; ipoteza actului medical prestat fără consimțământul pacientului ori împotriva voinței 

acestuia; ipoteza utilizării, în contra dispozițiilor legale, a medicamentelor sau substanțelor 

neomologate (A). 

Într-o altă subsecțiune, propunem o perspectivă de lege ferenda asupra infracțiunii de 

lăsare fără ajutor (B); pornind de la o bogată jurisprudență franceză în care se recurge la 

incriminarea similară din dreptul francez, precum și de la situațiile din viața de zi cu zi din 

societatea românească ce nu par a fi în prezent descurajate prin mijloace de drept penal 

(„cazurile Lăzărescu”, „declinările” succesive între spitale, abandonarea pacienților de către 

serviciile de ambulanță), verificăm în ce condiții infracțiunea de lăsare fără ajutor a unei 

persoane aflate în dificultate ar putea fi reținută, precum și ce modificări legislative s-ar impune 

pentru ca norma de incriminare să dea relevanță situațiilor în care neîndeplinirea obligației de 

a lua măsuri de ajutorare sau salvare aparține unor persoane cărora obligația le revine chiar cu 

titlu profesional.  

Întrucât culpa în domeniul medical aduce în discuție și infracțiuni contra sănătății 

publice, ne oprim în Capitolul al doilea și la variantele atenuate ale unora dintre acestea. 

Privitor la zădărnicirea din culpă a combaterii bolilor (Secțiunea 1), după o analiză a 

acelor elemente de conținut ale infracțiunii care au relevanță în privința culpei medicale, ne 

concentrăm asupra conduitelor care pot reprezenta elementul material al infracțiunii, atât în 

privința persoanelor fizice, cât și în privința persoanelor juridice; pentru acestea din urmă, 

discutăm despre deficiențele în organizare, despre utilizarea produselor de dezinfectare sau 

igienizare necorespunzătoare, despre neinstruirea corespunzătoare a personalului, precum și 

despre problema infecțiilor asociate actului medical (nosocomiale). 

În același cadru al infracțiunilor contra sănătății publice, ne referim la infracțiunea de 

transmitere din culpă a sindromului imunodeficitar dobândit (Secțiunea a 2-a), analizând 

elementele de conținut ale acesteia cu precădere prin raportare la caracterul defectuos al normei 

de incriminare; observând că redactarea normei face să nu poată fi în realitate stabilite 

momentul consumării infracțiunii și urmărea ei, avansam și aici propuneri de lege ferenda. 

În fine, sub nefasta influență a practicii noastre judiciare, care, faute de mieux, e 

capabilă să asocieze aproape oricărei conduite o infracțiune de serviciu, am găsit necesar să 
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arătăm când și de ce aceste infracțiuni sunt  greșit reținute și  în ce condiții ar fi corect să se 

recurgă la aceste încadrări (Capitolul al III-lea). 

 

Cum Partea a doua a lucrării este consacrată modului concret în care problemele de 

ordin general se transpun în rezolvarea juridică a cazurilor de malpraxis, consecvenți 

obiectivului privind relevanța practică a lucrării, Titlul II, ultimul titlul al tezei, se ocupă de 

modul în care specificul răspunderii pentru malpraxis influențează procedura judiciară. 

Astfel, într-un prim capitol, ne referim la regulile speciale privind exercitarea și 

soluționarea celor două acțiuni ale procesului penal. 

În privința acțiunii penale (Secțiunea 1), discutăm despre plângerea prealabilă (A) și 

despre  semnificația procesuală pe care o are obligația organelor judiciare de a înștiința Colegiul 

Medicilor (B). 

Referitor la acțiunea civilă (Secțiunea a 2-a), semnalăm caracterul delictual al acțiunii 

civile alăturate celei penale (A), demonstrăm că niciuna dintre procedurile administrative ori 

civile prevăzute în Legea nr. 95/2006 nu constituie impedimente procedurale pentru exercitarea 

acțiunii civile alăturat celei penale (B) și identificăm problemele pe care le ridică, în 

soluționarea acțiunii civile, participarea în procesul penal a persoanei juridice în calitate de 

inculpat, alături de persoana fizică (C). 

În final, în Capitolul al doilea, trecem în revistă unele probleme care conturează 

specificul probațiunii în cauzele privind răspunderea penală pentru culpa medicală. 

În acest scop, explicăm modul în care trăsăturile de conținut identificate în privința 

infracțiunilor asociate malpraxisului trebuie să influențeze organizarea probațiunii (Secțiunea 

1); identificăm aici etapele pe care ar trebui să le parcurgă rezolvarea unui caz privind culpa 

profesională medicală, precum și obiectivele pe care ar trebui să le urmărească probațiunea. 

 Trecem apoi în revistă principalele mijloace de probă și problemele specifice fiecăruia 

dintre acestea (Secțiunea a 2-a), referindu-ne la acele probleme identificate pe baza examenului 

nemijlocit al dosarelor de urmărire penală și al soluțiilor din instanțe: obținerea informațiilor și 

întocmirea legală a actelor de cercetare în cadrul fazei in rem a procesului penal (A) și 

insuficienta cunoaștere a specificului unor anumite mijloace de probă raportat la obiectivele 

specifice ale probațiunii în cazurile de malpraxis (B). 

 

Pe întreg parcursul lucrării însoțim fiecare problemă pusă în discuție de exemple din 

jurisprudență, română sau străină, comentând soluțiile de practică acolo unde se impune, pentru 
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a consolida aspectele teoretice și pentru face cât mai clar modul în care acestea ar trebui să se 

articuleze în cadrul dosarului judiciar. 

 De aceea, drept concluzie generală a lucrării propunem o scurtă demonstrație a  

modului în care rezolvările teoretice de drept penal substanțial din lucrare ar putea să 

organizeze demersul judiciar, prin referire la  o cauză având ca obiect o infracțiune de ucidere 

sau vătămare corporală din culpă, încadrarea specifică faptelor penale asociate malpraxisului. 

 Conchidem, pe baza acelui exercițiu, că cea mai mare parte a analizei răspunderii 

profesionale poartă asupra elementelor de conținut obiective ale infracțiunii, iar identificarea 

dintru început a standardului profesional este premisa rezolvării corecte și facile a problemelor 

răspunderii; or, în practică, în loc de a parcurge etapele descrise, probațiunea debutează cu 

chestiunea previzibilității rezultatului (fără a se fi verificat înainte dacă decesul ori vătămarea 

chiar sunt, în sens juridic, rezultat al conduitei reproșate) și de cele mai multe ori se și 

mărginește la aceasta; de aici, o practică judiciară imprevizibilă la rândul ei, cu concluzii 

neconcludente sau greșite, în care situații similare primesc rezolvări dintre cele mai diferite, la 

a cărei îmbunătățire ne propunem să contribuim. 

În același scop, anume al verificării fiabilității mecanismelor teoretice pe care le-am 

propus în lucrare, aducem, tot în cadrul concluziilor generale, un caz întâlnit în propria 

activitate profesională în care, ignorându-se criteriile relevante privind cauzalitatea, două 

instanțe ajung la soluții diametral opuse; demonstrăm pe marginea acestui caz că soluția corectă 

ar fi reieșit în mod firesc pentru ambele instanțe dacă ar fi recurs la metoda imputării obiective 

a rezultatului, pe care o avansăm în lucrare ca fiind cea mai adecvată în materia culpei medicale. 

În concluzie, am încercat în lucrare ca, lămurind probleme teoretice, să oferim 

răspunsuri și practicii judiciare cu privire la etapele și obiectivele probațiunii în faza de 

urmărire penală, la criteriile după care judecătorul să evalueze probatoriul sau să îl completeze, 

ori la reperele după care cadrul medical pus sub acuzație penală să își organizeze apărarea. 

 

 

 

 

 

 

 


