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Colegiul Medicilor Dentisti din Romania - CMDR

Decizia nr. 1/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare
si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, adoptat prin Decizia
Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007
Publicata in MOR 81/5.02.2020

In temeiul art. 531 si art. 532 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania adopta urmatoarea decizie:
Art. I Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 (1) Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, denumit in continuare CMSR, se organizeaza si functioneaza in baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma
in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 95/2006, ca organism profesional, apolitic, fara scop lucrativ, de
drept public, avand ca principal obiect de activitate apararea, autorizarea, controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic stomatolog pe teritoriul Romaniei, ca
profesie liberala, de practica publica autorizata, precum si aplicarea unitara a legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
..........
(3) CMSR are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional."

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3 Ca autoritate publica in domeniu, CMSR participa la elaborarea tuturor programelor de sanatate si a actelor normative care reglementeaza domeniul medicinei dentare
si exercita atributiile conferite de lege si de prezentul regulament."

3. La articolul 13, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) dreptul de a-si exprima in mod liber opiniile in structurile CMSR si punctul de vedere in legatura cu problemele referitoare la activitatea proprie, cu respectarea prevederilor
legale, ale prezentului regulament si ale deciziilor organelor de conducere ale CMSR;".

4. La articolul 13, litera i) se abroga.

5. La articolul 14, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) sa articiple la sedintele ori adunarile la care au fost convocati/invitati prin cel putin una dintre
urmatoarele modalitati: in scris, prin adresa comunicata personal, cu semnatura de primire, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire ori prin posta electronica; in cazul membrilor Adunarii generale
nationale sau ai Consiliului national ori ai comisiilor acestuia, convocarea se poate realiza si prin fax/posta
electronica transmis(a) la colegiile teritoriale ai caror membri sunt acestia sau la ministerul/institutiile
centrale cu retea sanitara proprie ai caror reprezentanti sunt; in cazul membrilor adunarilor generale ale
colegiilor teritoriale, convocarea se poate realiza si prin publicare intr-un cotidian national, in publicatiile
ori prin afisare in site-urile colegiilor teritoriale.”

6. La articolul 70, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul
cuprins:
"(4) Colegiile teritoriale au urmatoarele atributii:
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a) avizeaza infiintarea cabinetelor de medicina dentara, indiferent de forma lor juridica;
b) participa, prin reprezentanti anume desemnati, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile sanitare publice;
c) tin evidenta membrilor si efectueaza inregistrarile corespunzatoare in aplicatia
informatica nationala;
d) elibereaza si aplica viza anuala pe certificatul de membru al CMSR;
e) elibereaza, la cererea medicilor stomatologi inscrisi, certificatul profesional curent;
f) supravegheaza modul de exercitare a profesiei de catre medicii stomatologi;
g) solutioneaza reclamatiile formulate impotriva medicilor stomatologi, in conditiile
prevazute de prezentul regulament;
h) analizeaza cazurile de exercitare ilegala a profesiei de medic stomatolog si le
sesizeaza organelor competente;
i) comunica CMSR, in termenul cel mai scurt posibil, toate datele si informatiile
detinute, necesare pentru realizarea schimbului de informatii prin mecanismul de
alerta;
j) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege si de prezentul regulament, precum
si deciziile Adunarii generale nationale si ale Consiliului national."

7. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71 Organele de conducere ale CMSR, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul colegiului teritorial si biroul consiliului, denumit si
biroul executiv."

8. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75 Alegerea organelor de conducere de la nivel local sau national se face conform titlului XIII din Legea nr. 95/2006, dispozitiilor prezentului regulament si ale
Regulamentului electoral aprobat de Consiliul national."

9. La articolul 77, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 77 (1) Principalele atributii ale consiliului colegiului teritorial sunt urmatoarele:
a) conduce activitatea colegiului intre sedintele adunarii generale;
b) alege membrii biroului executiv, in conditiile stabilite prin Regulamentul electoral aprobat de Consiliul national si prin prezentul regulament, dupa caz;
c) aproba membrii comisiei de disciplina, precum si membrii comisiilor consiliului, la propunerea biroului executiv;
d) duce la indeplinire deciziile adunarii generale;
e) aplica si urmareste ducerea la indeplinire a deciziilor organelor de conducere ale CMSR;
f) atesta onorabilitatea si moralitatea profesionala ale membrilor inscrisi in colegiul teritorial, inclusiv prin eliberarea certificatului profesional curent;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de prezentul regulament."

10. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 78 Biroul executiv teritorial are urmatoarele atributii principale:
a) asigura activitatea colegiului intre sedintele consiliului;
b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului;
c) executa deciziile adunarii generale si ale consiliului colegiului teritorial;
d) decide declansarea sau nedeclansarea anchetei disciplinare;
e) elaboreaza si supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
f) executa deciziile organelor de conducere ale CMSR si raspunde de ducerea lor la indeplinire;
g) informeaza consiliul cu privire la deciziile emise si activitatea desfasurata intre sedintele consiliului;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de prezentul regulament."

11. Dupa articolul 78 se introduc doua noi articole, articolele 781 si 782, cu urmatorul cuprins:
"Art. 781 Presedintele colegiului teritorial coordoneaza activitatea biroului executiv si are urmatoarele atributii
principale:
a) reprezinta colegiul teritorial in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate;
b) incheie contracte si conventii in numele colegiului teritorial, aprobate in prealabil de biroul executiv;
c) propune consiliului colegiului teritorial si biroului executiv modalitatile de aplicare si urmarire a executarii
contractelor;
d) convoaca si conduce sedintele adunarii generale, ale consiliului si ale biroului consiliului;
e) duce la indeplinire deciziile biroului consiliului, hotararile adunarii generale, precum si deciziile organelor de
conducere de la nivel national, date in sarcina sa;
f) urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli;
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g) angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea biroului executiv;
h) conduce, controleaza si indruma activitatea celorlalti membri ai biroului executiv, precum si a personalului angajat;
i) indeplineste orice alta sarcina stabilita de catre consiliu, de catre biroul executiv sau de
organele de conducere nationale ale CMSR ori prevazuta de lege sau de prezentul regulament.
Art. 782 (1) Presedintele colegiului teritorial pastreaza si foloseste stampila colegiului teritorial
si are drept de semnatura in banca.
(2) Presedintele poate mandata in scris, in cazuri motivate, pe oricare dintre membrii biroului
executiv pentru a realiza competentele care ii revin sau numai o parte dintre acestea."

12. La articolul 79, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Taxele pentru serviciile prestate membrilor corpului profesional si persoanelor care nu sunt
membre ale CMSR vor fi stabilite de catre Consiliul national, respectiv de consiliul colegiului teritorial."

13. La articolul 85, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Obligatia urmaririi si efectuarii varsarii cotei aferente CMSR revine presedintelui colegiului teritorial. Neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza conform art. 541 alin.
(1) lit. a) -c) din Legea nr. 95/2006."

14. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90 Medicul stomatolog raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic stomatolog, a Codului deontologic al medicului stomatolog,
a regulilor de buna practica profesionala, a prezentului regulament, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMSR, precum si pentru
orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei CMSR."

15. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 97 Comisiile de disciplina de la nivelul colegiilor teritoriale si Comisia superioara de disciplina, pentru sanctiunile aplicate de catre acestea, sunt obligate sa tina evidenta
sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa comunice situatia disciplinara la cererea organelor de conducere ale corpului profesional sau a comisiilor constituite in cadrul
acestuia."

16. La articolul 106 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) daca din plangere sau din documentele atasate acesteia rezulta in mod neechivoc ca sesizarea este tardiva, in raport cu dispozitiile art. 544 alin. (1) din Legea nr. 95/2006."

17. La articolul 108, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In baza deciziei biroului executiv teritorial de declansare a procedurii disciplinare, medicul stomatolog impotriva caruia s-a formulat plangerea va fi informat cu privire la
obiectul anchetei disciplinare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la sediul profesional ori la domiciliul acestuia, comunicandu-i-se o copie a
plangerii, eventualele inscrisuri atasate si termenul la care se poate prezenta pentru a fi audiat si pentru a formula apararile pe care le considera utile."

18. La articolul 114 alineatul (7), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) respingerea contestatiei ca tardiv formulata, daca contestatorul nu a formulat contestatia in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei comisiei de disciplina a colegiului
teritorial;".

19. La articolul 1141, alineatul (3) se abroga.

20. Articolul 1143 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1143 Daca s-a formulat o plangere impotriva unui membru al unui organ de conducere de la nivel national sau local, altul decat adunarea generala a colegiului teritorial,
al Comisiei superioare de disciplina sau al Comisiei electorale centrale, impotriva unui membru al comisiei de disciplina a colegiului teritorial sau al comisiei electorale a
colegiului teritorial, dosarul disciplinar se solutioneaza de Comisia superioara de disciplina."

21. La articolul 115, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 115 (1) Membrii CMSR sunt obligati ca atunci cand se gasesc fata de alt membru al corpului profesional intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea
profesiei inainte de a apela la instantele de judecata, la mass-media sau la interventia altor autoritati, sa apeleze la medierea comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial,
respectiv la Comisia superioara de disciplina, dupa caz."

22. Dupa articolul 117 se introduc doua noi articole, articolele 1171 si 1172, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1171 Daca litigiul nu a fost solutionat amiabil si cel putin una dintre parti solicita declansarea procedurii disciplinare, comisia de disciplina
va comunica cererea biroului executiv al colegiului teritorial sau, dupa caz, Biroului executiv national, care va dispune conform prevederilor
art. 106.
Art. 1172 Ulterior declansarii procedurii disciplinare, litigiul va fi solutionat conform dispozitiilor art. 106-1144."

23. Articolul 1181 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1181 Numarul maxim de mandate succesive in organele de conducere de la nivel national si/sau teritorial ce pot fi primite, respectiv
exercitate este de 5 mandate."
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24. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 120 Functiile din biroul executiv al colegiului teritorial si din Biroul executiv national sunt incompatibile cu situatiile prevazute de titlul XIII din Legea nr. 95/2006."

25. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 124 (1) In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor se vor organiza comisii
electorale locale de catre fiecare colegiu teritorial, propuse de biroul executiv si
aprobate de consiliul colegiului teritorial, respectiv o comisie electorala centrala
organizata la nivel national, propusa de Biroul executiv national si aprobata de Consiliul
national.
(2) In cazul alegerilor partiale, la nivel national, se va mentiona exact functia pentru
care se organizeaza alegerile, iar candidaturile se vor trimite direct Comisiei electorale
centrale. La nivel local, alegerile partiale pentru biroul executiv teritorial se organizeaza
de catre consiliul colegiului teritorial, care desemneaza o comisie electorala a colegiului
teritorial.
(3) In cazul in care, din motive exceptionale, la nivel local nu pot fi organizate si
desfasurate alegerile partiale de catre consiliul colegiului teritorial, alegerile sunt
organizate de catre Consiliul national.
(4) In aplicarea dispozitiilor alin. (3), pana la data organizarii si desfasurarii alegerilor
partiale, la propunerea Biroului executiv national, Consiliul national aproba perioade
de interimat pentru functiile din cadrul biroului executiv teritorial care nu pot fi mai
mari de 12 luni si numeste persoanele care vor ocupa respectivele functii."

26. Articolele 127 si 128 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 127 (1) Incetarea calitatii de membru al organelor de conducere sau reprezentant in organele de conducere ale CMSR, la nivel national sau local, intervine in urmatoarele
situatii:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) deces;
d) revocare;
e) imposibilitatea exercitarii functiei;
f) pierderea calitatii de membru al CMSR.
(2) Locul ramas vacant din cadrul Adunarii generale nationale ori consiliului colegiului teritorial va fi ocupat de catre primul supleant.
(3) In cazul Biroului executiv national si al biroului executiv al colegiului teritorial se organizeaza noi alegeri pentru locul vacant.
(4) In cazul in care se constata vacanta functiei pentru unul dintre membrii biroului executiv teritorial sau ai Biroului executiv national, consiliul colegiului teritorial sau Adunarea
generala nationala poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni. Interimatul nu se considera mandat.
Art. 128 (1) Revocarea din functie sau din calitatea de reprezentant in organele de conducere ale CMSR, atat la nivel national, cat si local, se face, cu majoritate simpla, de
forul care l-a ales pe cel in cauza.
(2) Revocarea se poate face pentru savarsirea de abateri de la prevederile titlului XIII din Legea nr. 95/2006, ale prezentului regulament, precum si ale deciziilor Adunarii
generale nationale si ale Consiliului national, care aduc prejudicii activitatii corpului profesional."

27. Dupa articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 1281, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1281 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 128, atunci cand este afectata functionarea, organizarea sau situatia financiara a colegiului teritorial, Adunarea generala
nationala poate dispune, la propunerea Consiliului national, dizolvarea consiliului colegiului teritorial si organizarea de alegeri pentru perioada ramasa din mandatul in curs, in
termen de cel mult 90 de zile.
(2) Dizolvarea consiliului colegiului teritorial poate fi propusa Adunarii generale nationale si in situatia in care organele de conducere ale colegiului teritorial nu duc la indeplinire
masurile obligatorii dispuse de Consiliul national in sarcina consiliului colegiului teritorial si, daca este cazul, a biroului executiv al acestuia, in vederea asigurarii functionarii
corespunzatoare a colegiului teritorial.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1), calendarul alegerilor se stabileste prin decizie a Consiliului national, iar atributiile consiliului colegiului teritorial prevazute de prezentul
regulament si de regulamentul electoral privind organizarea alegerilor la nivel local se exercita de catre Consiliul national.
(4) Costurile aferente organizarii alegerilor, la nivel local, se suporta de colegiul teritorial in cauza."

28. In tot cuprinsul actului normativ, urmatoarele sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) "Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania" se inlocuieste
cu "Biroul executiv national";
b) "consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu "consiliul
colegiului teritorial";
c) "colegii judetene si cel al municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu "colegii teritoriale";
d) "colegii judetene" se inlocuieste cu "colegii teritoriale";
e) "Consiliul national al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania" se inlocuieste cu
"Consiliul national";
f) "Ministerul Educatiei Nationale" se inlocuieste cu "Ministerul Educatiei si Cercetarii";
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g) "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu "Ministerul Sanatatii".

Art. II Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania,
Ecaterina Ionescu
Bucuresti, 18.01.2020
Nr. 1/1AGN.
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