
RESPONSABILITATILE PACIENTULUI  
 
   1.Responsabilități față de propria sănătate 
      Legea nr. 46 din 21.01.2003  
Art. 13. - Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală 
asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului 
sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 
      Legea nr. 95/2006 cuprinde câteva prevederi referitoare la obligațiile asiguraților. In 
această lege se vorbește de „asigurat” și nu de „pacient”, în 
condițiile în care nu toți pacienții sunt asigurați, deși conform legii, asigurarea este o obligație 
pentru toți cetățenii români sau străini cu domiciliu în Romania. 
      În Titlul VIII, Art.231 se regăsesc unele obligații care ar trebui să responsabilizeze 
asiguratul față de propria sa stare de sănătate:  
 

 înscrierea pe lista unui medic de familie,  
 anunțarea medicului când apar schimbări în starea sa de sănătate,  
 prezentarea la controalele profilactice, 
 respectarea tratamentului și indicațiilor medicului  
 să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra 

modificărilor 
datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie 
de asiguraţi; 

 să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 
 să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico - sanitar; 
  să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia 

personală, 
în condiţiile legii; 

 să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă 
calitatea 

de asigurat, definite la art. 223 alin. (1). 
Art. 382 
(1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii 
legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţământul, 
medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri 
o intervenţie medicală. 
(2) Responsabilitatea medicală încetează în situaţia în care pacientul nu respectă prescripţia 
sau recomandarea medicală. 
 
CAPITOLUL IV - Obligativitatea asigurării asistenţei medicale. 
Art. 664. - (1) Atunci când medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au acceptat 
pacientul, relaţia poate fi întreruptă: 
a) odată cu vindecarea bolii; 
b) de către pacient; 
c) de către medic, în următoarele situaţii: 
(i) atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele medicale obţinute, care 
justifică asistenţa altui medic cu competenţe sporite; 
(ii) pacientul manifestă o atitudine ostilă şi/sau ireverenţioasă faţă de medic. 



(2) Medicul va notifica pacientului, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorinţa 
terminării relaţiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să găsească o alternativă, doar în 
măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului 
 
CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală . 
Art. 33. Refuzul acordării serviciilor medicale. 
(1) Refuzul acordării asistenţei medicale poate avea loc strict în condiţiile legii sau dacă prin 
solicitarea formulată persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i ştirbi independenţa 
profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este conformă cu 
principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic, cu scopul şi rolul social al profesiei 
medicale. 
(2) În toate cazurile, medicul îi va explica persoanei respective motivele care au stat la 
baza refuzului său, se va asigura că prin refuzul acordării serviciilor medicale viaţa sau 
sănătatea persoanei în cauză nu sunt puse în pericol şi, în măsura în care refuzul este bazat pe 
încălcarea convingerilor sale morale, va îndruma persoana în cauză spre un alt coleg sau o altă 
unitate medicală. 
 
TITLUL XV. Infracţiuni . 
Art. 652. - (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă 
contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui alt 
fel 
de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite 
în 
exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), 
aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în 
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 6 ani. 
(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în 
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 12 ani. 
 
2. Responsabilități privind protecția sănătății  publice 
Legea nr. 95 din 14.04.2006 prevede că protecția sănătății publice reprezintă o obligație 
generală care implică atât autoritățile administrației publice. 
Legea 584/2002 prevede responsabilități specifice pentru persoanele infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA în scopul prevenirii contaminării altor persoane și răspândirii infecției: 
în Art. 8 
se prevede obligativitatea pacienților cu HIV/SIDA de a anunța medicul curant sau 
stomatolog 
cu privire la statusul lor (alin. 3) și răspunderea în fața legii pentru transmiterea voluntară a 
infecției atunci când iși cunosc pozitivitatea HIV și transmiterea se produce din motive ce le 
pot fi imputate (alin. 4). 
 - Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la 
statusul sau HIV, atunci când îl cunoaște 



-  Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care iși cunosc statusul de HIV pozitiv 
răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntară a infecției, dacă aceasta s-a produs din 
motive imputabile lor. 
Ordinul nr. 125 din 09/02/2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private 
de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevede aceeași 
obligație a pacienților care iși cunosc statutul HIV/SIDA pozitiv să notifice acest lucru medicului 
sau dentistului; de asemenea este prevăzută obligativitatea respectării regulilor de igienă 
individuală și colectivă. 
 
3. Responsabilități față de sistemul de sănătate 
În Legea nr. 95 din 14.04.2006 sunt stabilite atât obligațiile asiguratului în raport cu 
furnizorii 
de servicii cât și obligațiile pe care le are în raport cu casa de asigurări sociale de sănătate 
(Titlul VIII, Capitolul II, Secțiunea a 2-a, Art.231): 
SECŢIUNEA a 2-a - Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor. 
Art. 231. - Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230 
sunt următoarele: 
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie; 
b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; 
c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; 
d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra 
modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o 
anumită categorie de asiguraţi; 
e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 
f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico- sanitar; 
g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia 
personală, în condiţiile legii; 
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă 
calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1). 
 

RESPONSABILITATILE PACIENTULUI  
 

1) Responsabilități față de propria sănătate (Legea nr. 46 din 21.01.2003, Legea nr. 
95/2006)   În Titlul VIII, Art.231 (2006) se regăsesc unele obligații care ar trebui să 
responsabilizeze asiguratul față de propria sa stare de sănătate:  

 
 înscrierea pe lista unui medic de familie,  
 anunțarea medicului când apar schimbări în starea sa de sănătate,  
 prezentarea la controalele profilactice, 
 respectarea tratamentului și indicațiilor medicului  
 să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra 

modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o 
anumită categorie de asiguraţi; 

 să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 
 să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico - sanitar; 
  să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia 

personală, în condiţiile legii; 



 să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă 
calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1). 

Pacientul trebuie sa stie ca (Art. 664. - (1),  atunci când medicul, medicul dentist, asistentul 
medical/moaşa au acceptat pacientul, relaţia poate fi întreruptă: 
a) odată cu vindecarea bolii; 
b) de către pacient; 
c) de către medic, în următoarele situaţii: atunci când pacientul este trimis altui medic, 
furnizând toate datele medicale obţinute, care justifică asistenţa altui medic cu competenţe 
sporite; pacientul manifestă o atitudine ostilă şi/sau ireverenţioasă faţă de medic. 
(2) Medicul va notifica pacientului, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorinţa 
terminării relaţiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să găsească o alternativă, doar în 
măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului 
TITLUL XV. Infracţiuni . 
Art. 652. - (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă 
contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui alt 
fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte 
îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 
amendă. 
(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), 
aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în 
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 6 ani. 
(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în 
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 12 ani. 
 
2) Responsabilități privind protecția sănătății  publice 
         Legea nr. 95 din 14.04.2006 prevede că protecția sănătății publice reprezintă o obligație 
generală care implică atât autoritățile administrației publice. Legea 584/2002 prevede 
responsabilități specifice pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA în scopul 
prevenirii contaminării altor persoane și răspândirii infecției: în Art. 8 
se prevede obligativitatea pacienților cu HIV/SIDA de a anunța medicul curant sau 
stomatolog cu privire la statusul lor (alin. 3) și răspunderea în fața legii pentru transmiterea 
voluntară a infecției atunci când iși cunosc pozitivitatea HIV și transmiterea se produce din 
motive ce le pot fi imputate (alin. 4). 
 - Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la 
statusul sau HIV, atunci când îl cunoaște 
-  Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care iși cunosc statusul de HIV pozitiv 
răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntară a infecției, dacă aceasta s-a produs din 
motive imputabile lor. 
     Ordinul nr. 125 din 09/02/2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor 
private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevede 
aceeași obligație a pacienților care iși cunosc statutul HIV/SIDA pozitiv să notifice acest lucru 
medicului sau dentistului; de asemenea este prevăzută obligativitatea respectării regulilor 
de igienă individuală și colectivă. 
       Responsabilitatea de a proteja pe cei din jur cind are o boala contagioasa (gripa, rujeola, 
hepatita A etc.) prin a ramine izolat de rstul contactelor. 



3. Responsabilități față de sistemul de sănătate 
În Legea nr. 95 din 14.04.2006 sunt stabilite atât obligațiile asiguratului în raport cu 
furnizorii de servicii cât și obligațiile pe care le are în raport cu casa de asigurări sociale de 
sănătate (Titlul VIII, Capitolul II, Secțiunea a 2-a, Art.231): 
SECŢIUNEA a 2-a - Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor. 
Art. 231. - Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230 
sunt următoarele: 
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie; 
b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; 
c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; 
d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra 
modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o 
anumită categorie de asiguraţi; 
e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 
f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico- sanitar; 
g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia 
personală, în condiţiile legii; 
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă 
calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1). 
 
 

 


