Colegiul Medicilor DOLJ va informeaza:
Dragi colegi,
În data de 6 ianuarie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 345/2018 pentru modificarea și completarea
OUG 195/2002 privind Codul Rutier
Legea poate fi consultată la următorul link:

Legea nr. 345/2018

precum și codul rutier în forma completă îl găsim la următorul link:

Codul Rutier actualizat 2019

În rezumat, noile prevederi aduc modificări legislației în ceea ce privește răspunderea ”oricărui medic”. Articolul 22 alin. (6) se
modifică astfel: ”orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai,
aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății emis conform alin. (2),
este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele
constatate și cu datele de contact ale unității medicale în care medicul trimițător își desfășoară activitatea și să consemneze
acest lucru în fișa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de
comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă
permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea
medicală de specialitate."
Din enunțul articolului modificat reiese faptul că nu doar medicul de familie ci orice medic capătă responsabilități legate de
comunicarea anumitor afecțiuni. Sunt necesare câteva condiții cumulative pentru ca medicul să fie obligat să elibereze un bilet
de trimitere impus de lege:
1.

Ne referim la conducători de autovehicule, tractoare sau tramvaie și nu la toți pacienții. De aici rezultă că medicul va
declanșa procedura în momentul în care ia la cunoștință că pacientul este și conducător auto. Legea nu impune o
conduită privind obligația de a interoga orice pacient dacă este sau nu conducător auto. Astfel apare o ambiguitate la
care nu putem anticipa interpretarea ei de către organele judiciare.

2.

Pacientul se află în evidența sau îngrijirea sa. De aici rezultă că acei conducători auto aflați în evidență cu afecțiuni
precizate în Ordinul MS trebuie trimiși. De asemenea, apare sintagma ”atunci când constată” care poate fi tradusă
că un medic va constata prezența unei afecțiuni atunci când este confirmat diagnosticul;

3.

Afecțiunile să fie cuprinse în Ordinul 1162/2010 emis de Ministerul Sănătății.

Dorim să atragem atenția că este vorba despre un ”bilet de trimitere” către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută
la alin. (4). Deci nu este vorba despre biletul de trimitere folosit în contractul de furnizare de servicii medicale cu CAS ci
despre un formular care nu există în acest moment dar care trebuie să conțină obligatoriu diagnosticele constatate și datele de
contact ale unității medicale în care medicul trimițător își desfăşoară activitate. Biletul de trimitere va fi comunicat
conducătorului conform codului civil. Informații găsim aici: Link :

Cod Civil - Căi de comunicare

Facem mențiunea că nu trebuie să se confunde biletul de trimitere pentru confirmarea unei afecțiuni sau examen de

altă specialitate cu biletul de trimitere prevăzut în această lege care are ca obiectiv constatarea aptitudinii de a
conduce sau nu.
Conducătorul auto are obligația ca în termen de 3 zile lucrătoare să se prezinte la o unitate medicală autorizată. Se disting
astfel, 3 situații:
1.

Conducătorul auto se prezintă. Dacă unitatea autorizată constată că persoana este inaptă medical, aceasta este
obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către:

1.

poliția rutieră în a cărei rază teritorială unitatea își desfășoară activitatea,

2.

către medicul trimițător,

3.

precum și persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol
sau forestier ori tramvai.

2.

Conducătorul auto se prezintă. Dacă unitatea autorizată constată că persoana este aptă medical, se distinge doar
o singură situație: unitatea de asistență medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul
examinării către medicul trimițător.

3.

Conducătorul auto nu se prezintă: în cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere
în condițiile alin. (6), medicul trimițător nu este înștiințat de către unitatea de asistență medicală autorizată asupra
rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliției rutiere pe a cărei rază teritorială acesta își desfășoară
activitatea:

1.

numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei aflate în evidența sau îngrijirea sa,

2.

precum și informația că persoana a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală.

Astfel pentru orice medic, legea aduce 2 obligații:
1.

să transmită conducătorului biletul de trimitere

2.

în cazul în care nu primește nici un răspuns în termen de 30 de zile, va informa poliția rutieră. În această situație,
poliția rutieră va suspenda permisul persoanei în cauză.

Nerespectarea de către medic a acestor obligații constituie contravenție și este urmată de amendă cu o valoare cuprinsă între
1305 – 2900 lei. De asemenea și unitatea medicală autorizată poate fi amendată dacă nu și-a îndeplinit atribuțiile.
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