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TITLUL XIII
Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din
România
CAPITOLUL I
Exercitarea profesiei de medic dentist
SECŢIUNEA 1
Dispoziții generale
Art. 476. - Prevederile prezentului titlu se aplică activităților de medic dentist exercitate în România în
regim salarial și/sau independent.
Art. 477. - Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, de
către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară, după cum
urmează:
a) cetățeni ai statului român;
b) cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene;
c) soțul unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă aflați în
întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți
la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație
pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
e) cetățenii statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit.
b).
Art. 478. - (1) În sensul prezentului titlu, expresiile folosite au următoarele semnificații:
a) medici dentiști, cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene - persoanele prevăzute la art. 477 lit. b) și, prin asimilare, medicii dentiști
aflați în situațiile prevăzute la art. 477 lit. d) și f);
b) stat membru de origine sau de proveniență, stat membru de stabilire sau, după caz, stat membru
gazdă - un stat membru al UE, un stat aparținând SEE sau Confederația Elvețiană.
(2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentară se înțelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberate de o instituție de
învățământ superior din domeniul medicinei dentare, acreditată din România;
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b) adeverința de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării
complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de
la data emiterii;
c) certificatul de dentist specialist eliberat de Ministerul Sănătății în una dintre specialitățile medicodentare prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice
pentru rețeaua de asistență medicală;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de medic dentist și, respectiv, de medic
dentist specialist eliberate conform normelor UE de celelalte state membre ale UE, statele
aparținând SEE sau de Confederația Elvețiană;
e) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic dentist și, respectiv,
de medic specialist, dobândite într-un stat terț și recunoscute de unul dintre statele membre
prevăzute la lit. d), de îndată ce titularul său are o experiență profesională de trei ani pe teritoriul
statului care a recunoscut respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condițiile
legii.
Art. 479. - (1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentară obținute în afara României, a statelor
membre ale UE, a statelor aparținând SEE sau a Confederației Elvețiene se echivalează potrivit legii.
(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentară care au fost
recunoscute de unul dintre aceste state.
Art. 480. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sănătății publice și a individului prin
activități de prevenție, diagnostic și tratament ale maladiilor și anomaliilor oro-dento-maxilare și ale
țesuturilor adiacente, desfășurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist.
(2) Natura acestor activități încadrează profesia de medic dentist în rândul profesiilor din sectorul sanitar
cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitățile acordate de legislația în vigoare.
(3) Caracterul specific al activităților exercitate în baza titlurilor oficiale de calificare în medicina dentară,
prevăzute de lege, individualizează, distinge și separă profesia de medic dentist de profesia de medic.
Art. 481. - (1) În exercitarea profesiei medicul dentist trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine,
devotament și respect față de ființa umană. Independența profesională conferă medicului dentist dreptul
de inițiativă și decizie în exercitarea actului medico-dentar și deplina răspundere a acestuia.
(2) Medicul dentist nu este funcționar public în timpul exercitării profesiei, prin natura umanitară și
liberală a acesteia.
Art. 482. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată și/sau independentă,
se exercită numai de către medicii dentiști membri ai CMDR.
(2) În vederea accesului la una dintre activitățile de medic dentist și exercițiului acesteia, medicii dentiști
cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în
unul dintre aceste state, sunt exceptați, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii medicodentare, de la obligativitatea înscrierii în CMDR.
Art. 483. - (1) La primirea ca membru în CMDR medicul dentist va depune următorul jurământ:
"Odată admis printre membrii profesiei de medic dentist:
Mă angajez solemn să îmi consacru viața în slujba umanității;
Voi păstra profesorilor mei respectul și recunoștința care le sunt datorate;
Voi exercita profesia cu conștiință și demnitate;
Sănătatea pacienților va fi pentru mine obligație sacră;
Voi păstra secretele încredințate de pacienți, chiar și după decesul acestora;
Voi menține prin toate mijloacele onoarea și nobila tradiție a profesiei de medic dentist;
Colegii mei vor fi frații mei;
Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie,
partid sau stare socială;
Voi păstra respectul deplin pentru viața umană de la începuturile sale, chiar sub amenințare, și nu voi
utiliza cunoștințele mele profesionale contrar legilor umanității.
Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și:
a) medicilor dentiști cetățeni români stabiliți în străinătate și care doresc să exercite profesia în
România;
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b) medicilor dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene, stabiliți în România și care doresc să profeseze;
c) medicilor dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state și care solicită intrarea în profesie în
România;
d) medicilor dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. c) și e).
(3) Medicii dentiști prevăzuți la alin. (2) lit. b) și c) pot depune jurământul în limba română sau în una
dintre limbile de circulație în UE.
Art. 484. - (1) Profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art.
477 care îndeplinesc următoarele condiții:
a) dețin un titlu oficial de calificare în medicina dentară prevăzut de prezenta lege;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de
prezenta lege;
c) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;
d) sunt membri ai CMDR;
e) prin excepție de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, medicii dentiști
care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. b), d) și f) trebuie să înștiințeze Ministerul
Sănătății cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medico-dentare pe teritoriul
României și să fie înregistrați pe această perioadă la CMDR.
(2) Medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației
Elvețiene, stabiliți pe teritoriul României, precum și medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la
art. 477 lit. c) și e) exercită profesia de medic dentist cu aceleași drepturi și obligații ca și medicii dentiști
cetățeni români membri ai CMDR.
Art. 485. - (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării
profesionale însușite, după cum urmează:
a) medic dentist;
b) dentist specialist în una dintre specialitățile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul
specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.
1
(1 ) În cazurile prevăzute la alin. (1), exercitarea profesiei se face cu drept de liberă practică.
(12) Exercitarea efectivă de către medicii dentiști care au obținut drept de liberă practică, a activităților
profesionale, cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă, și cu respectarea celorlalte condiții de
exercitare prevăzute de lege, constituie experiență profesională de medic dentist.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cetățenilor unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene care dețin un titlu oficial de calificare în medicina dentară și care exercită profesia
în România.
(3) Medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 și la art. 484 alin. (1) lit. a)-d) pot
desfășura activități medico-dentare conform pregătirii profesionale în sistemul național de asigurări de
sănătate sau/și în sistemul privat, fie ca angajați, fie ca persoană fizică independentă în formele prevăzute
de lege.
(4) Accesul la formarea în una dintre specialitățile medico-dentare prevăzute pentru România în anexa
V.5.3.3. la Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu
modificările și completările ulterioare, se poate face după absolvirea și validarea formării de bază de
medic dentist prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime
obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină
dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură, respectiv de
Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 486. - Controlul și supravegherea profesiei de medic dentist se realizează de Ministerul Sănătății și de
CMDR, denumite în continuare autorități competente române.
Art. 487. - (1) În cazul în care un medic dentist își întrerupe activitatea profesională sau se află într-o
situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, CMDR va reatesta competența profesională
a acestuia în vederea reluării activității medico-dentare.
(2) Procedura privind modalitățile și condițiile de verificare și atestare a nivelului profesional se stabilește
de Consiliul național al CMDR, conform Codului deontologic al medicului dentist și Regulamentului de
organizare și funcționare al CMDR.
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(3) Prevederile alin. (1) se aplică și medicilor dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat
aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene stabiliți pe teritoriul României.
Art. 488. - (1) Practicarea profesiei de medic dentist de către o persoană care nu are această calitate
constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.
(2) CMDR, prin președintele colegiului teritorial sau al Consiliului național al CMDR, este în drept să
exercite acțiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele judiciare și autoritățile competente pentru
urmărirea și trimiterea în judecată a persoanelor care își atribuie sau care întrebuințează fără drept titlul
ori calitatea de medic dentist sau care practică în mod ilegal medicina dentară.
(3) Acțiunea penală împotriva unui membru al CMDR cu privire la fapte ce au legătură cu exercitarea
profesiei de medic dentist se pune în mișcare cu înștiințarea prealabilă a colegiului teritorial al cărui
membru este medicul dentist respectiv și a Biroului executiv național.
SECŢIUNEA a 2-a
Nedemnități și incompatibilități
Art. 489. - Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni
contra umanității sau vieții în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic dentist și pentru
care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită,
prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.
Art. 490. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator al unităților de producție ori distribuție de produse
farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară;
b) exercitarea în calitate de medic dentist, în mod nemijlocit, de activități de producție, comerț sau
prestări de servicii;
c) orice ocupație de natură a aduce atingere demnității profesionale de medic dentist sau bunelor
moravuri;
d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii,
atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a
capacității de muncă;
e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau
în scop criminal.
(2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară.
(3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții
interesate, președintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie,
special instituită pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 medici dentiști primari, pentru a confirma sau
infirma situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) lit. a)-c) sau e). În cazurile prevăzute la alin. (1)
lit. d) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate.
(4) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.
(5) În termen de 10 zile de la apariția situației de incompatibilitate, medicul dentist este obligat să anunțe
colegiul teritorial al cărui membru este.
SECŢIUNEA a 3-a
Autorizarea exercitării profesiei de medic dentist
Art. 491. - (1) Medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 exercită profesia pe baza
certificatului de membru al CMDR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în
activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
(2) În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii medico-dentare pe teritoriul României, medicii
dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene,
stabiliți în unul dintre aceste state, sunt exceptați de la obligativitatea obținerii certificatului de membru
al CMDR. Accesul la activitățile de medic dentist pe durata prestării serviciilor se face conform prevederilor
art. 500.
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(3) Certificatul de membru al CMDR se acordă pe baza următoarelor acte:
a) documentele care atestă formarea în profesie;
b) certificatul de sănătate;
c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 489 și 490;
d) certificatul de cazier judiciar.
(4) Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă.
Art. 492. - (1) Medicii dentiști, indiferent de sex, se pensionează la vârsta de 65 de ani.
(2) În unitățile sanitare publice, medicii dentiști, membri titulari și membri corespondenți ai Academiei
Române și ai Academiei de Științe Medicale, profesorii universitari, cercetătorii științifici gradul I, doctorii
în științe medicale, care desfășoară activități medico-dentare, pot continua, la cerere, activitatea până la
împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii dentiști, membri titulari și membri
corespondenți ai Academiei de Științe Medicale pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10
alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu
modificările și completările ulterioare. De același drept pot beneficia și medicii dentiști, membri titulari și
membri corespondenți ai Academiei Române.
(3) Medicii dentiști prevăzuți la alin. (1) se pot pensiona anticipat, la cerere, în condițiile prevăzute de
legislația în vigoare privind sistemul de pensii, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare prevăzute
de lege pentru pensia anticipată sau pentru pensia anticipată parțială.
(4) Medicii dentiști care au depășit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare în unități
sanitare private. Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al
CMDR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării privind răspunderea civilă pentru greșeli
în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.
(5) Medicii dentiști deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1)
și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările și completările ulterioare, pot fi menținuți,
la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste prevederi se aplică
și medicilor dentiști care, din motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă,
obținându-și licența cu întârziere, ori celor care au fost împiedicați să își reia activitatea profesională.
(6) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medico-dentar, precum și al
unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii dentiști își pot continua activitatea peste
vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unității
sanitare publice, cu avizul anual al CMDR și cu aprobarea Ministerului Sănătății, respectiv a autorității de
sănătate publică, în funcție de subordonare.
(7) Medicii dentiști care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot deține funcții de
conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie,
al autorităților de sănătate publică, al CNAS, al caselor județene de asigurări de sănătate și a municipiului
București, precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități sanitare publice.
CAPITOLUL II
Dispoziții privind exercitarea profesiei de medic dentist în România de către medicii dentiști cetățeni ai
unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene
SECŢIUNEA 1
Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art. 493. - (1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările medicilor dentiști cetățeni ai unui stat
membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene cu privire la accesul la una dintre
activitățile prevăzute la art. 480 se soluționează de Ministerul Sănătății, în colaborare cu CMDR, în termen
de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat. Aceștia primesc certificatul de membru
al CMDR în urma aplicării procedurii de recunoaștere a calificării profesionale.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins cu o lună în situațiile în care recunoașterea profesională
se face pe baza principiilor Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale. În acest caz se
prelungește corespunzător și perioada de valabilitate prevăzută la alin. (4).
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) va cuprinde:
a) copia documentului care face atestă cetățenia;
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b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare care
asigură accesul la profesia de medic dentist și, după caz, dovada experienței profesionale a
titularului. În cazul titlurilor de calificare de medic dentist a căror recunoaștere intră sub incidența
Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile competente
române pot cere posesorului informații cu privire la formarea însușită de acesta, necesare stabilirii
diferențelor față de formarea de medic dentist din România, în vederea alcătuirii probei de
aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informații,
autoritățile competente române se adresează punctului de contact, autorității competente sau
oricărui alt organism competent al statului membru de origine;
c) certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență în
cazul medicilor dentiști care întrunesc cerințele de formare prevăzute de normele UE, prin care
se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute la anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.282/2007, cu modificările și completările ulterioare;
d) dovezi emise de statul membru de origine sau proveniență privind caracterul onorabil, moral sau
absența unei situații care suspendă sau interzice exercitarea profesiei de medic dentist în caz de
eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări
temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;
e) documentul privind sănătatea fizică și psihică a medicului dentist titular emis de statul membru
de origine sau de proveniență;
f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din unul din statele membre
prevăzute la alin. (1) prin care se atestă că medicul dentist titular este asigurat împotriva riscurilor
pecuniare care decurg din răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare în
România privind termenii și extinderea acestei garanții.
(31) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) se însoțesc de traduceri legalizate în limba română.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii. Autoritățile
competente, organismele, precum și alte persoane juridice implicate asigură confidențialitatea
informațiilor transmise.
(5) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (3) lit. d) nu sunt eliberate de autoritățile competente
ale statului membru de origine sau de proveniență, autoritățile competente române acceptă o declarație
sub jurământ - sau, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declarație solemnă făcută de medicul dentist în cauză în fața unei autorități judiciare sau administrative competente sau,
după caz, în fața unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de
proveniență, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declarație
solemnă.
(6) În cazul în care statul membru de origine sau de proveniență nu impune o astfel de cerință și, în
consecință, nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la alin. (3) lit. e), autoritățile competente
române acceptă atestatul eliberat pe baza declarației sub jurământ sau a declarației solemne a
solicitantului de către autoritatea judiciară sau administrativă competentă sau, după caz, de notarul sau
organizația profesională abilitată în acest sens de acel stat.
Art. 4931. - Autoritățile competente române, în situația în care România este statul membru de origine
sau proveniență al medicilor dentiști care solicită recunoașterea calificării profesionale într-un alt stat
membru, transmit documentele solicitate în termen de 2 luni.
Art. 494. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Sănătății informează solicitantul
asupra documentelor necesare completării acestuia.
(2) Deciziile autorităților competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanța de contencios
administrativ.
Art. 4941. - Procedura de examinare a cererii de obținere a autorizației de a exercita profesia în România
înaintată de către medicii dentiști prevăzuți la art. 477 trebuie să conducă la o decizie justificată în mod
corespunzător a autorităților competente române, în oricare dintre cazuri, în termenul prevăzut la art.
493 alin. (1).
Art. 4942. - (1) În cazul unor suspiciuni justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților
competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de
calificare de medic dentist eliberate de acesta, precum și, după caz, confirmarea faptului că medicul
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dentist titular îndeplinește condițiile minime de formare prevăzute de normele UE pentru calificarea
profesională dobândită de acesta în statul membru emitent.
(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat membru a
eliberat un titlu de calificare de medic dentist, care include o formare urmată în totalitate sau parțial întro instituție legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, România, în calitate de stat membru gazdă,
are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat
respectivul titlu de calificare dacă:
a) formarea în profesia de medic dentist asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod
oficial de instituția de învățământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat
respectivul titlu de calificare de medic dentist;
b) titlul de calificare de medic dentist eliberat este același cu cel care atestă același ciclu de formare
de medic dentist efectuat în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de
calificare de medic dentist;
c) titlul de calificare de medic dentist eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesia de medic
dentist pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare
de medic dentist.
(3) În cazul unor suspiciuni justificate, România în calitate de stat membru gazdă poate solicita
autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că medicul dentist solicitant nu
este suspendat sau nu are interdicție de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave
sau a unei condamnări pentru infracțiuni legate de exercitarea activităților sale profesionale.
(4) Schimbul de informații între autoritățile competente române și autoritățile competente din celelalte
state membre UE în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul IMI.
Art. 495. - (1) Atunci când autoritățile competente române au cunoștință de fapte grave și precise care
pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic
dentist în România, comise de medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând
SEE sau ai Confederației Elvețiene, anterior stabilirii în România și în afara teritoriului său, acestea
informează statul membru de origine sau de proveniență al celor în cauză.
(2) Autoritățile competente române comunică statului membru gazdă informațiile solicitate cu privire la
sancțiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum și cu privire la sancțiunile
penale interesând exercițiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentiști pe durata exercitării
profesiei în România.
(3) Autoritățile competente române analizează informațiile transmise de statul membru gazdă cu privire
la faptele grave și precise comise de medicii dentiști cetățeni români sau care provin din România, anterior
stabilirii în statul membru gazdă și în afara teritoriului său, fapte care pot avea repercusiuni asupra
începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic dentist în acel stat.
(4) Autoritățile competente române decid asupra naturii și amplorii investigațiilor pe care le întreprind în
situațiile pentru care au fost sesizate și comunică statului membru gazdă consecințele care rezultă cu
privire la atestatele și documentele pe care le-au emis în cazurile respective.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare
Art. 496. - (1) Prezentele dispoziții se aplică medicilor dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui
stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, care sunt stabiliți în vederea exercitării profesiei în unul
dintre aceste state, atunci când se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar
și ocazional activitățile de medic dentist.
(2) Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităților de medic dentist este stabilit, de la caz la
caz, de CMDR în funcție de durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea acestora.
Art. 497. - (1) Medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, sunt exceptați de la obligația înscrierii în
CMDR, precum și de la plata cotizației de membru, atunci când solicită accesul la una dintre activitățile de
medic dentist în vederea prestării temporare sau ocazionale de servicii medico-dentare în România.
(2) Aceștia sunt înregistrați automat la CMDR pe durata prestării serviciilor respective, în baza copiei
documentelor prestatorului prevăzute la art. 500 și transmise în acest scop de Ministerul Sănătății.
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(3) Exercițiul activităților de medic dentist, în aceste situații, se face în concordanță cu celelalte drepturi
și obligații prevăzute de lege pentru medicii dentiști cetățeni români membri ai CMDR.
Art. 498. - Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul
României, persoanele prevăzute la art. 497 alin. (1) se supun dispozițiilor cu caracter profesional,
regulamentar sau administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia și utilizarea titlurilor,
dispozițiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct și specific protecția și securitatea
consumatorilor, precum și dispozițiilor disciplinare prevăzute de lege pentru medicii dentiști cetățeni
români membri ai CMDR.
Art. 499. - Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul
României de către persoanele prevăzute la art. 497 alin. (1) se face cu titlul profesional prevăzut de lege
pentru calificarea profesională însușită.
Art. 500. - (1) Solicitările medicilor dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE
sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, privind prestarea temporară ori
ocazională de servicii medico-dentare în România, se soluționează de către CMDR.
(2) În cazul în care, în vederea prestării temporare de servicii medico-dentare, solicitantul se află la prima
deplasare în România sau în cazul în care în situația acestuia intervin schimbări materiale atestate de
documente, acesta va înainta CMDR:
a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de
protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul
beneficiază în statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetățenie;
c) o declarație privind cunoașterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România;
d) o dovadă prin care autoritățile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu
a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;
e) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dentist prevăzute de lege ori de normele UE
pentru prestarea activităților în cauză;
f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d).
(3) Declarația prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele și se reînnoiește o dată pe
an, dacă prestatorul intenționează să furnizeze, de manieră temporară sau ocazională, în cursul anului
respectiv, servicii medico-dentare în România.
(4) Prezentarea declarației prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. a) este obligatorie și dă acces medicului dentist
solicitant la prestarea de servicii medico-dentare pe întreg teritoriul României.
Art. 501. - (1) Pentru prima prestare de servicii, în cazul medicilor dentiști a căror formare în profesie
însușită într-un stat membru al UE nu întrunește criteriile de recunoaștere automată stabilite prin
Normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de
farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al UE, de un stat
aparținând SEE sau de Confederația Elvețiană, CMDR poate efectua o verificare a calificărilor profesionale
ale prestatorului înainte de prima prestare de servicii.
(2) Verificarea prealabilă este posibilă numai în vederea evitării daunelor grave care pot fi aduse sănătății
pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a medicului dentist prestator și cu condiția să nu
depășească ceea ce este necesar în acest scop.
(3) În termen de cel mult o lună de la data primirii declarației și a documentelor anexate la aceasta, CMDR
informează medicul dentist prestator cu privire la:
a) decizia de a nu controla calificările acestuia;
b) după verificarea calificărilor profesionale, să solicite medicului dentist prestator să promoveze o
probă de aptitudini sau să îl informeze cu privire la decizia de a-i permite să presteze serviciile
respective.
c) În cazul întâmpinării unor dificultăți care ar putea conduce la o întârziere, CMDR informează
medicul dentist prestator, înainte de sfârșitul primei luni de la data primirii declarației și a
documentelor anexate la aceasta, cu privire la motivele întârzierii, precum și la timpul necesar
pentru a ajunge la o decizie. Dificultățile se soluționează în termen de o lună de la notificare și
decizia se finalizează în termen de două luni de la rezolvarea dificultății.
(4) În cazul unei diferențe importante între calificările profesionale ale medicului dentist prestator și
formarea impusă în România pentru prestarea serviciilor medico-dentare în cauză, în măsura în care
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această diferență este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea sau siguranța publică și nu poate fi
compensată de experiența profesională a medicului dentist prestator de servicii ori de cunoștințele,
abilitățile și competențele dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, validată în mod formal în acest
scop de un organism relevant, CMDR oferă medicului dentist prestator de servicii posibilitatea de a
demonstra, printr-o probă de aptitudini, astfel cum este menționat la alin. (3) lit. b), că a dobândit
cunoștințele, abilitățile și competențele care îi lipseau.
(5) CMDR decide, în urma susținerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului
de către medicul dentist prestator.
(6) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate în
conformitate cu prevederile alin. (5).
(7) În lipsa unei reacții din partea CMDR, în termenele stabilite la alin. (3) și (4), serviciile în cauză pot fi
prestate. Prestarea serviciilor se va face cu titlul profesional prevăzut de lege.
Art. 502. - Colegiul Medicilor Dentiști din România informează semestrial Ministerul Sănătății cu privire la
numărul medicilor dentiști care beneficiază de prevederile art. 500.
Art. 503. - (1) În caz de prestare temporară a serviciilor, medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al
UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, sunt
exceptați de la procedura de acreditare prevăzută de legislația asigurărilor sociale de sănătate.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a informa în prealabil CNAS asupra serviciilor pe care
urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgență, în termen de maximum 7 zile de la
prestarea acestora.
Art. 504. - Autoritățile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele
prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. c) eliberate medicilor dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art.
477 lit. a), c) și e), precum și medicilor dentiști stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la
art. 477 lit. b), d) și f), în cazul în care acestora li se aplică sancțiunile prevăzute de lege cu suspendarea
sau interdicția exercitării profesiei.
Art. 505. - (1) În cazul unor suspiciuni justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților
competente omoloage din statul membru de stabilire al medicului dentist solicitant informații pertinente
cu privire la legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a acestuia, precum și la absența
sancțiunilor disciplinare sau penale cu caracter profesional.
(2) La solicitarea statului membru gazdă, autoritățile competente române transmit informațiile solicitate
cu respectarea prevederilor art. 509.
(3) Autoritățile competente asigură schimbul necesar de informații pentru ca plângerea beneficiarului
împotriva prestatorului de servicii medico-dentare în regim temporar sau ocazional să fie corect
soluționată. În această situație, beneficiarul este informat asupra cursului demersului său.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medico-dentare
Art. 506. - Medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene care, în timpul exercitării profesiei în România, încalcă dispozițiile, legile și
regulamentele profesiei răspund potrivit legii.
Art. 507. - (1) Medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene care exercită profesia de medic dentist în România au dreptul de a atașa la titlul
profesional prevăzut la art. 485 titlul legal de formare obținut în statul membru de origine sau de
proveniență, în limba statului emitent și, eventual, abrevierea acestui titlu în măsura în care nu este
identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi însoțit de numele și locul instituției sau ale
organismului emitent.
(2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire complementară neînsușită de
beneficiar, acesta va utiliza în exercițiul profesiei forma corespunzătoare a titlului indicată de autoritățile
competente române.
Art. 508. - (1) Medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai
Confederației Elvețiene care doresc să exercite profesia în România pot obține de la autoritățile
competente române informații cu privire la legislația din domeniul sănătății, din domeniul securității
sociale, precum și cu privire la Codul deontologic al medicului dentist.
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(2) În vederea furnizării informațiilor prevăzute la alin. (1), autoritățile competente române vor organiza
la nivelul structurilor teritoriale și centrale birouri de informare legislativă.
(3) Medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației
Elvețiene, care exercită profesia ca urmare a recunoașterii calificării profesionale de către autoritățile
competente române, trebuie să posede cunoștințele lingvistice necesare desfășurării activităților
profesionale în România.
Art. 5081. - (1) Colegiul Medicilor Dentiști din România se desemnează ca autoritatea competentă să
verifice respectarea obligației prevăzute la art. 508 alin. (3).
(2) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială în
România.
(3) Colegiul Medicilor Dentiști din România poate efectua verificarea cunoștințelor lingvistice numai după
emiterea conform normelor comunitare a cardului profesional european de medic dentist sau, după caz,
numai după recunoașterea calificărilor profesionale de medic dentist. În aprecierea cunoștințelor
lingvistice, CMDR va ține cont de durata activității care urmează a fi desfășurată. Dovada cunoștințelor
lingvistice se poate face cu un certificat de competență lingvistică.
Art. 5082. - Deciziile Colegiului Medicilor Dentiști din România cu privire la verificarea cunoștințelor
lingvistice pot fi atacate de medicii dentiști titulari la instanța de contencios administrativ.
Art. 509. - (1) Autoritățile competente române colaborează îndeaproape cu autoritățile competente
omoloage ale statelor membre ale UE, ale statelor aparținând SEE și, respectiv, ale Confederației
Elvețiene, asigurând confidențialitatea informațiilor transmise.
(2) Schimbul de informații privind sancțiunile disciplinare sau penale aplicate în caz de fapte grave și
precise, susceptibile de a avea consecințe asupra activităților de medic dentist, se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Legii nr.
677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5091. - Schimbul de informații în temeiul art. 505 alin. (1) și art. 509 dintre autoritățile competente
române și autoritățile competente ale celorlalte state membre se efectuează prin intermediul IMI.
SECŢIUNEA a 4-a
Mecanismul de alertă
Art. 5092. - (1) Colegiul Medicilor Dentiști din România informează autoritățile competente din toate
celelalte state membre cu privire la medicii dentiști cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile
ori instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar
și cu caracter temporar, activitățile profesionale.
(2) Din categoria medicilor dentiști prevăzuți la alin. (1) fac parte:
a) medici dentiști care dețin un titlu prevăzut la anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
b) medici dentiști specialiști care dețin un titlu prevăzut la anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr.
1.282/2007, cu modificările și completările ulterioare;
c) medicii dentiști titulari ai certificatelor de drepturi dobândite astfel cum sunt menționate în
Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5093. - Colegiul Medicilor Dentiști din România transmite informațiile menționate la art. 509 2 prin
alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere,
în întregime sau în parte, a exercitării unei activități profesionale de către medicul dentist în cauză. Aceste
informații se limitează la:
a) identitatea medicului dentist în cauză, numele, prenumele și data nașterii;
b) calificarea cu care acesta exercită profesia de medic dentist;
c) informații cu privire la autoritatea sau instanța națională care adoptă hotărârea privind
restrângerea sau interdicția;
d) sfera de aplicare a restricției sau interdicției;
e) perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția.
Art. 5094. - Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanței, Colegiul Medicilor Dentiști
din România, în calitate de autoritate competentă a statului membru interesat, informează autoritățile
competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI despre identitatea medicilor
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dentiști care au solicitat recunoașterea calificărilor de medic dentist și, respectiv, de medic dentist
specialist în temeiul prezentelor prevederi și în cazul cărora instanțele române au constatat că au făcut
uz, în acest scop, de titluri de calificare profesională falsificate.
Art. 5095. - Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informații menționate la art.
5092 și 5094 se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările
ulterioare și ale Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5096. - În situația în care o interdicție sau o restricție menționată la art. 509 expiră, Colegiul Medicilor
Dentiști din România informează, fără întârziere, autoritățile competente din celelalte state membre,
menționând data expirării și orice altă schimbare ulterioară respectivei date.
Art. 5097. - Medicii dentiști pentru care Colegiul Medicilor Dentiști din România transmite alerte celorlalte
state membre sunt informați în scris cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanșarea și
derularea procedurii de alertă.
Art. 5098. - (1) Medicii dentiști prevăzuți la art. 5097 au posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea
mecanismului de alertă la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii sau pot solicita
Colegiul Medicilor Dentiști din România rectificarea unei astfel de decizii.
(2) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedește a fi neîntemeiată, medicul
dentist în cauză poate obține despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta, în condițiile legii.
În aceste cazuri, decizia privind alerta poate conține precizarea că face obiectul unor proceduri inițiate de
către profesionist.
Art. 5099. - Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază în
termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicției sau restricției
menționate la art. 5092.
CAPITOLUL III
Organizarea și funcționarea CMDR
SECŢIUNEA 1
Caracteristici generale
Art. 510. - (1) CMDR este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu
responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii
profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.
(2) CMDR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional
profesional.
(3) Ministerul Sănătății urmărește modul de respectare a prevederilor legale în activitatea CMDR.
(4) CMDR cuprinde toți medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. a), c) și e), precum
și medicii dentiști stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 lit. b), d) și f) și care
exercită profesia de medic dentist în condițiile prezentului titlu.
Art. 511. - (1) CMDR se organizează și funcționează pe criterii teritoriale, la nivel național și județean,
respectiv la nivelul municipiului București.
(2) Sediul CMDR este în municipiul București.
(3) Patrimoniul este format din bunuri mobile și imobile dobândite în condițiile legii.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuțiile CMDR
Art. 512. - (1) CMDR are următoarele atribuții generale:
a) colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății, prin asigurarea controlului
aplicării regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de
medic dentist, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară;
b) apără demnitatea, promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate,
apără onoarea, libertatea și independența profesională ale medicului dentist în exercitarea
profesiei;
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c) asigură respectarea de către medicii dentiști a obligațiilor ce le revin față de pacient și de
sănătatea publică;
d) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională ale membrilor săi;
e) întocmește, actualizează permanent Registrul unic al medicilor dentiști din România,
administrează pagina de internet de publicare a acestuia și înaintează trimestrial Ministerului
Sănătății un raport privind situația numerică a membrilor săi, precum și a evenimentelor
înregistrate în domeniul autorizării, controlului și supravegherii exercitării profesiei de medic
dentist;
f) elaborează și adoptă Regulamentul de organizare și funcționare al CMDR și Codul deontologic al
medicului dentist, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;
g) acordă aviz consultativ ghidurilor și protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de
specialitate ale Ministerului Sănătății;
h) colaborează în domeniul său de competență cu instituții/autorități publice, organizații desemnate
de Ministerul Sănătății la elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor de practică
medico-dentară, indiferent de forma de proprietate, și le supune spre aprobare Ministerului
Sănătății;
i) îi reprezintă pe membrii săi în relațiile cu asociații științifice, profesionale, patronale și cu
sindicatele;
j) stabilește și reglementează regimul de publicitate a activităților medico-dentare;
k) colaborează în domeniul său de competență cu organizații, autorități/instituții publice, persoane
fizice/juridice cu atribuții desemnate de Ministerul Sănătății, asigurând cadrul necesar
desfășurării unei concurențe loiale bazate exclusiv pe promovarea competenței profesionale;
l) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independența profesională a
medicilor dentiști și dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medico-dentar;
m) colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății la consultările privind
reglementările din domeniul medico-dentar sau al asigurărilor sociale de sănătate;
n) acționează, alături de instituțiile sanitare centrale și teritoriale, ca în unitățile medico-dentare
publice și private (cabinete, ambulatorii, spitale) să fie asigurată calitatea actului medico-dentar;
o) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională și de deontologie
medico-dentară și a cazurilor de greșeli în activitatea profesională, în calitate de organ de
jurisdicție profesională;
p) sprijină instituțiile și acțiunile de asistență medico-socială pentru medicii dentiști și familiile lor;
q) promovează relațiile pe plan extern cu organizații și formațiuni similare;
r) în cadrul CMDR funcționează comisii ce reprezintă specialitățile medicinei dentare prevăzute în
Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de
asistență medicală, elaborat de Ministerul Sănătății;
s) colaborează cu organizații, autorități/instituții publice, persoane fizice/juridice cu atribuții
desemnate de Ministerul Sănătății, reprezentând în domeniul său de competență medicii dentiști
cu practică independentă care desfășoară activități medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate;
t) avizează, în domeniul său de competență, autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare
publice sau private și se pronunță în acest sens în legătură cu demersurile întreprinse în vederea
interzicerii instalării și funcționării acestora, ținând seama ca exercitarea activităților medicodentare să se facă în concordanță cu competența profesională a medicului dentist, cu dotarea
tehnică, precum și cu respectarea normelor de igienă;
u) colaborează cu OAMGMAMR în ceea ce privește activitatea profesională a tehnicienilor dentari și
asistenților medicali care desfășoară activitate în medicina dentară;
v) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activității profesionale de
către medicii cetățeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând SEE sau ai Confederației
Elvețiene;
x) colaborează în domeniul său de competență cu organizații de profil profesional-științific, patronal,
sindical, din domeniul sanitar, și cu organizații neguvernamentale în toate problemele ce privesc
asigurarea sănătății populației;
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y) coordonează, controlează și supraveghează funcțional, organizatoric și financiar colegiile
teritoriale.
(2) În domeniul formării profesionale, CMDR are următoarele atribuții:
a) participă în domeniul său de competență cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și
Ministerul Sănătății la stabilirea numărului anual de locuri de pregătire în unitățile de învățământ
superior de medicină dentară;
b) colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății, alături de alte organizații,
persoane fizice/juridice, la formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a
medicilor dentiști;
c) colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății la elaborarea metodologiei
de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs și la elaborarea Nomenclatorului de
specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;
d) inițiază și promovează, în domeniul său de competență, împreună cu organizații,
autorități/instituții publice, persoane fizice/juridice cu atribuții desemnate de Ministerul
Sănătății, forme de educație medicală continuă și de ridicare a gradului de competență
profesională a membrilor săi;
e) urmărește realizarea orelor de educație medicală continuă necesare reavizării la 5 ani a calității
de membru al CMDR;
f) susține activitatea și dezvoltarea cercetării științifice și organizează manifestări științifice în
domeniul medicinei dentare;
g) colaborează prin compartimentul de calitate a serviciilor de sănătate cu autorități/instituții
publice, persoane fizice/juridice cu atribuții desemnate de Ministerul Sănătății, în vederea
stabilirii și creșterii standardelor de practică profesională, a asigurării calității actului medicodentar în unitățile sanitare.
Art. 513. - În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezentul titlu CMDR, prin structurile naționale sau
teritoriale, are dreptul de a formula acțiune în justiție în nume propriu sau în numele membrilor săi.
SECŢIUNEA a 3-a
Membrii CMDR
Art. 514. - (1) În vederea exercitării profesiei de medic dentist, medicii dentiști cetățeni români și medicii
dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene,
stabiliți în România, precum și medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute de art. 477 lit. c) și e) au
obligația să se înscrie în CMDR.
(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al CMDR, care se eliberează la
înscrierea în corpul profesional.
(3) Înscrierea în CMDR și eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii dentiști care
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 484 alin. (1) lit. a), b) și c) și au depus jurământul prevăzut la art.
483.
(4) Depunerea jurământului se va menționa în certificatul de membru al CMDR.
(5) Pot deveni la cerere membri ai CMDR și medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui
stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state și care prestează
temporar sau ocazional servicii medico-dentare în România, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6) Membrii CMDR sunt înscriși în Registrul unic al medicilor dentiști din România, care se publică pe
pagina de internet a CMDR.
Art. 515. - (1) La cerere, membrii CMDR, care din motive obiective întrerup pe o durată de până la 5 ani
exercitarea profesiei de medic dentist, pot solicita suspendarea calității de membru pe acea durată.
(2) Pe durata suspendării la cerere a calității de membru al CMDR se suspendă obligațiile și drepturile ce
decurg din prezenta lege.
(3) Întreruperea exercitării profesiei de medic dentist pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept,
pierderea calității de membru al CMDR.
Art. 516. - Medicii dentiști cetățeni români și medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui
stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România, care doresc să exercite profesia,
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se înscriu ca membri ai CMDR la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care urmează să își
desfășoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau, după caz, reședința.
SECŢIUNEA a 4-a
Drepturile și obligațiile membrilor CMDR
Art. 517. - Membrii CMDR au următoarele drepturi:
a) dreptul să aleagă și să fie aleși în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale și/sau
naționale ale CMDR;
b) dreptul să se adreseze organelor abilitate ale CMDR și să primească informațiile solicitate;
c) dreptul să participe la orice acțiune a CMDR și să fie informați în timp util despre aceasta;
d) dreptul să folosească împreună cu membrii lor de familie toate dotările sociale, profesionale,
culturale și sportive ale CMDR și ale colegiilor teritoriale;
e) dreptul să poarte însemnele CMDR;
f) dreptul de a contesta sancțiunile primite;
g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situații deosebite, atât personal, cât și prin membrii
lor de familie;
h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistență medicală, medicamente și proteze, începând cu 1
ianuarie 2008, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările
sociale de sănătate, atât medicii dentiști în activitate sau pensionari, cât și soțul sau soția și copiii
aflați în întreținerea acestora.
Art. 518. - Obligațiile membrilor CMDR sunt următoarele:
a) să respecte dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor
Dentiști din România, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotărârile organelor de
conducere ale CMDR și regulamentele profesiei;
b) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredințate în calitate de membru sau de reprezentant al corpului
profesional;
c) să participe la manifestările inițiate de organele de conducere, la activitățile profesionale ori de
pregătire profesională inițiate ori organizate de organele de conducere naționale sau locale;
d) să participe la ședințele ori adunările la care au fost convocați;
e) să execute cu bună-credință sarcinile care decurg din hotărârile organelor de conducere ale
CMDR;
f) să se abțină de la deliberările organelor de conducere în care sunt aleși, în cazul în care, în
îndeplinirea unor atribuții ale acestor organe, au un interes propriu;
g) să păstreze secretul profesional;
h) să respecte normele, principiile și îndatoririle deontologiei medicale;
i) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calității de membru al CMDR;
j) să achite în termenul stabilit cotizația datorată în calitate de membru al CMDR;
k) să rezolve litigiile cu alți membri, în primul rând prin mediere de către comisiile organizate în acest
scop în cadrul CMDR;
l) să execute cu bună-credință atribuțiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în
organele de conducere ale CMDR, în colegiile județene sau în Colegiul Medicilor Dentiști al
Municipiului București.
Art. 519. - Obligațiile membrilor CMDR, ce decurg din calitatea lor specială de medici dentiști, sunt:
a) să respecte și să aplice în orice împrejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;
b) să nu aducă prejudicii reputației profesiei sau altor membri, respectând statutul de corp
profesional al CMDR;
c) să acorde cu promptitudine și necondiționat îngrijirile medico-dentare de urgență, ca o îndatorire
fundamentală profesională și civică;
d) să acționeze pe toată durata exercitării profesiei în vederea creșterii gradului de pregătire
profesională;
e) să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul profesional, specialitatea și codul pe toate
actele medicale pe care le semnează;
f) să respecte drepturile pacienților.
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Art. 520. - (1) În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al
cunoștințelor medico-dentare, medicii dentiști sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire
și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru
cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de CMDR. Sunt creditate programele, precum și
celelalte forme de educație medicală continuă avizate de CMDR.
(2) Medicii dentiști care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală
continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România, sunt suspendați din
exercitarea profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.
SECŢIUNEA a 5-a
Organizare și funcționare
A. Organizarea la nivel teritorial
Art. 521. - (1) CMDR este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, în
colegii ale medicilor dentiști, denumite în continuare colegii teritoriale.
(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii, precum și autonomie
funcțională, organizatorică și financiară în condițiile prezentei legi. Sediul colegiului teritorial este în
reședința de județ, respectiv în municipiul București.
Art. 522. - Organele de conducere ale CMDR, la nivel județean sau al municipiului București, sunt:
adunarea generală, consiliul județean, respectiv al municipiului București, și biroul consiliului.
Art. 523. - (1) Adunarea generală a colegiilor teritoriale este alcătuită din medicii dentiști înscriși în colegiul
teritorial respectiv.
(2) Adunarea generală a colegiilor teritoriale are următoarele atribuții:
a) aprobă planul de activitate al consiliului;
b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
c) alege membrii consiliului;
d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, după caz, aprobă cenzorul extern
propus de colegiul teritorial;
e) alege reprezentanții colegiului teritorial în Adunarea generală națională a CMDR.
(3) Adunarea generală a colegiului teritorial se întrunește anual în primul trimestru al anului sau, în mod
extraordinar, ori de câte ori este nevoie.
Art. 524. - (1) Consiliul colegiului județean, respectiv al municipiului București, este format din:
a) 7 membri pentru un număr de până la 100 medici dentiști înscriși;
b) 11 membri pentru 101-300 de medici dentiști înscriși;
c) 15 membri pentru 301-500 de medici dentiști înscriși;
d) 29 de membri pentru 501-1.000 de medici dentiști înscriși;
e) 49 de membri pentru colegiile cu peste 1.000 de medici dentiști înscriși.
(2) Proporțional cu numărul de membri ai consiliului se vor alege 3-9 membri supleanți.
Art. 525. - (1) Consiliul colegiului județean, respectiv al municipiului București, va alege dintre membrii săi
un birou executiv format din președinte, 2 vicepreședinți, un secretar și un trezorier, aleși pentru un
mandat de 4 ani.
(2) Membrii organelor de conducere de la nivel teritorial se aleg prin vot secret, pentru un mandat de 4
ani.
Art. 526. - (1) Alegerea organelor de conducere de la nivel teritorial sau național se face conform
Regulamentului electoral aprobat de Consiliul național al CMDR.
(2) Funcțiile în biroul executiv al colegiilor teritoriale, în Biroul executiv național și în Consiliul național al
CMDR sunt incompatibile cu:
a) funcția corespunzătoare dintr-un patronat/sindicat profesional;
b) funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății și ministerelor cu rețea sanitară proprie,
autorităților de sănătate publică teritoriale, CNAS, precum și caselor județene de asigurări de
sănătate.
Art. 527. - (1) Consiliul colegiului județean, respectiv al municipiului București, se întrunește la convocarea
președintelui, în ședințe ordinare, la interval de două luni. În mod excepțional, la solicitarea a două treimi
din numărul membrilor săi, consiliul colegiului județean, respectiv al municipiului București, poate fi
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convocat în ședințe extraordinare. Între ședințe, consiliul colegiului județean, respectiv al municipiului
București, este condus de biroul executiv, care asigură activitatea permanentă a acestuia.
(2) Deciziile consiliului colegiului județean, respectiv al municipiului București, se adoptă în prezența a cel
puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al
acestora.
Art. 528. - (1) Consiliul colegiului județean, respectiv al municipiului București, și, respectiv, biroul executiv
al acestora exercită atribuțiile date în competența lor, prin Regulamentul de organizare și funcționare al
Colegiului Medicilor Dentiști din România, adoptat de adunarea generală a acestuia.
(2) În vederea exercitării atribuțiilor, consiliul colegiului județean, respectiv al municipiului București, își
desfășoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală teritorială respectivă, pe domenii de
activitate sau pe specialități ale medicinei dentare, în conformitate cu Regulamentul de organizare și
funcționare adoptat de adunarea generală a CMDR.
B. Organizarea la nivel național
Art. 529. - (1) Conducerea CMDR, la nivel național, se exercită de către:
a) Adunarea generală națională;
b) Consiliul național;
c) Biroul executiv național.
(2) Biroul executiv național și președintele acestuia, aleși de Adunarea generală națională, sunt de drept
organele de conducere ale Consiliului național al CMDR.
(3) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale CMDR, atât la nivel
național, cât și teritorial, medicii dentiști care dețin funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății,
respectiv ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, structurilor deconcentrate ale acestora ori
în cadrul CNAS, caselor județene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului București, patronatelor
și sindicatelor profesionale, precum și orice fel de funcții de demnitate publică.
(4) Medicii dentiști pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit
situația de incompatibilitate sunt suspendați din funcție. Suspendarea durează până la încetarea situației
de incompatibilitate sau până la expirarea mandatului.
(5) Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial și național se stabilește de
către Adunarea generală națională și este prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare al CMDR.
Art. 530. - (1) Adunarea generală națională a CMDR este alcătuită din reprezentanți aleși de adunarea
generală din fiecare județ și din municipiul București, prin vot direct și secret.
(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală națională este de:
a) 2 reprezentanți pentru colegiile județene care au sub 50 de membri înscriși;
b) 4 reprezentanți pentru colegiile județene care au sub 120 de membri înscriși;
c) 6 reprezentanți pentru colegiile județene care au sub 200 de membri înscriși;
d) 8 reprezentanți pentru colegiile județene care au sub 300 de membri înscriși;
e) 10 reprezentanți pentru colegiile județene cu peste 300 de membri înscriși;
f) 15 reprezentanți pentru colegiile județene cu peste 500 de membri înscriși;
g) 20 de reprezentanți pentru colegiile județene cu peste 701 membri înscriși;
h) un reprezentant la 100 de membri înscriși pentru Colegiul Medicilor Dentiști al Municipiului
București.
(3) Adunarea generală națională a CMDR se întrunește anual în primul trimestru al anului sau în mod
extraordinar ori de câte ori este nevoie.
Art. 531. - (1) Adunarea generală națională adoptă Codul deontologic al medicului dentist și Regulamentul
de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Dentiști din România în prezența a cel puțin două
treimi din numărul reprezentanților aleși.
(2) Deciziile Adunării generale naționale a CMDR se adoptă cu majoritate simplă de voturi în prezența a
cel puțin două treimi din numărul reprezentanților aleși.
Art. 532. - Adunarea generală națională a CMDR are următoarele atribuții:
a) adoptă atât Codul deontologic al medicului dentist și Regulamentul de organizare și funcționare
al Colegiului Medicilor Dentiști din România, cât și modificările lor ulterioare;
b) alege membrii Biroului executiv național pentru mandatul de 4 ani;
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c) dezbate și votează Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv național și de
comisiile de specialitate ale CMDR din România privind activitatea desfășurată între sesiunile
adunării generale;
d) revocă din funcție membrii aleși, pentru abateri de la prevederile prezentei legi și, respectiv, ale
Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Dentiști din România, care
aduc prejudicii activității organismului profesional;
e) alege comisia de cenzori sau, după caz, aprobă cenzorul contabil autorizat, propus de Consiliul
național al CMDR;
f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual al CMDR;
g) dezbate și votează raportul Comisiei de cenzori;
h) stabilește obiectivele generale ale CMDR pe termen scurt, mediu și lung.
Art. 533. - (1) Între sesiunile Adunării generale naționale CMDR este condus de Consiliul național.
(2) Consiliul național al CMDR este alcătuit din Biroul executiv național, câte un reprezentant al fiecărui
județ, din 3 reprezentanți ai municipiului București, un reprezentant numit de Ministerul Sănătății, ca
autoritate de stat, și câte un reprezentant din fiecare minister și instituție centrală cu rețea sanitară
proprie.
(3) Consiliul național al CMDR se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul
reprezentanților stabiliți la alin. (2).
Art. 534. - Deciziile Consiliului național al CMDR se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din numărul
membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
Art. 535. - Atribuțiile Consiliului național al CMDR sunt următoarele:
a) elaborează Codul deontologic al medicului dentist, precum și Regulamentul de organizare și
funcționare al Colegiului Medicilor Dentiști din România;
b) fixează cotizația care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic dentist consiliului județean,
respectiv al municipiului București, stabilind partea din această cotizație care trebuie virată către
Consiliul național al CMDR;
c) stabilește indemnizația pentru membrii Biroului executiv național și biroului consiliilor teritoriale,
precum și indemnizațiile de ședință pentru membrii Consiliului național;
d) gestionează bunurile CMDR și poate să inițieze și să subvenționeze acțiuni interesând profesiunea
de medic dentist și acțiuni de întrajutorare;
e) controlează și coordonează activitatea consiliului județean, respectiv al municipiului București, și
controlează gestiunea acestora;
f) soluționează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestațiile formulate împotriva deciziilor
date de consiliile județene, respectiv al municipiului București, în conformitate cu regulamentele
proprii;
g) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea Nomenclatorului de specialități medicale,
medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;
h) colaborează, în domeniul său de competență, cu Ministerul Sănătății la elaborarea de norme
privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României;
i) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea tematicilor și a metodologiilor concursurilor și
examenelor pentru medicii dentiști;
j) stabilește sistemul de credite de educație medicală continuă pe baza căruia se evaluează
activitatea de perfecționare profesională a medicilor dentiști;
k) stabilește condițiile privind desfășurarea de către cabinetele și unitățile medico-dentare a
publicității și aprobă conținutul materialului publicitar.
Art. 536. - În cadrul Consiliului național al CMDR funcționează mai multe comisii al căror număr,
competențe, precum și regulament de funcționare sunt stabilite de acesta.
Art. 537. - (1) Biroul executiv național al CMDR asigură activitatea permanentă a acestuia, în conformitate
cu legea și regulamentele proprii.
(2) Biroul executiv național este alcătuit dintr-un președinte, 3 vicepreședinți, un secretar general și un
trezorier, aleși în mod individual pe funcții de Adunarea generală națională, pentru un mandat de 4 ani.
(3) Biroul executiv național conduce ședințele Consiliului național și activitatea CMDR între ședințele
Consiliului național.
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Art. 538. - (1) Consiliul național al CMDR participă, în domeniul său de competență, în colaborare cu
Ministerul Sănătății, la elaborarea tuturor programelor de sănătate și a actelor normative cu efect asupra
medicinei dentare.
(2) La negocierea anuală a contractului-cadru pentru specialitatea medicină dentară Consiliul național al
CMDR reprezintă în domeniul său de competență medicii dentiști cu practică independentă, aflați în relații
contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate.
Art. 539. - (1) Contractul de muncă al persoanei care exercită o funcție de conducere în Biroul executiv al
consiliului județean, respectiv al municipiului București, și al Consiliului național al CMDR se suspendă, la
cererea persoanei în cauză, pe perioada cât îndeplinește funcția respectivă, cu menținerea locului de
muncă.
(2) Persoana aflată în situația prevăzută la alin. (1) beneficiază de vechime în muncă pe perioada exercitării
funcției respective.
(3) Remunerarea persoanelor care exercită funcții de conducere în Biroul executiv național sau local este
stabilită prin vot, cu majoritate simplă, de Consiliul național al CMDR.
SECŢIUNEA a 6-a
Răspunderea disciplinară
Art. 540. - (1) Medicul dentist răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor
profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, a regulilor de bună practică
profesională, a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Dentiști din România,
pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMDR, precum și
pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să
prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale instituției CMDR.
(2) Răspunderea disciplinară a membrilor CMDR, potrivit prezentului titlu, nu exclude răspunderea
penală, contravențională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.
Art. 541. - (1) Sancțiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medico-dentare pe o perioadă de la o lună
la 6 luni;
e) retragerea calității de membru al CMDR.
(2) Retragerea calității de membru al CMDR operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă
de instanțele judecătorești cu privire la interzicerea exercitării profesiei.
(3) La sancțiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancționat la
efectuarea unor cursuri de perfecționare sau de educație medico-dentară ori alte forme de pregătire
profesională.
Art. 542. - (1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează comisia de disciplină care
judecă în complete de 3 membri abaterile disciplinare săvârșite de medicii dentiști înscriși în acel colegiu.
(2) La nivelul CMDR se organizează și funcționează Comisia superioară de disciplină care judecă în
completuri de 5 membri contestațiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.
(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de autoritățile de sănătate publică, la nivel
teritorial, și de Ministerul Sănătății, la nivelul Comisiei superioare de disciplină.
(4) Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, pierderea calității de
membru al CMDR ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnați de Ministerul
Sănătății sau de autoritățile de sănătate publică.
(5) Procedura judecării abaterilor, alegerea membrilor comisiilor de disciplină, durata mandatului
acestora și încetarea mandatului sunt prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al
Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(6) Deciziile de sancționare pronunțate de comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale pot fi
contestate de medicul dentist sancționat, în termen de 15 zile de la comunicare.
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(7) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul
dentist sancționat poate formula o acțiune în anulare la secția de contencios administrativ a tribunalului
în raza căruia își desfășoară activitatea.
Art. 543. - Unitățile sanitare sau cele de medicină legală au obligația de a pune la dispoziția comisiilor de
disciplină sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale
solicitate, precum și orice alte date și informații necesare soluționării cauzei.
Art. 544. - (1) Acțiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii faptei
sau de la data cunoașterii consecințelor prejudiciabile.
(2) Sancțiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. a)-c) se radiază în termen de 6 luni de la data executării
lor, iar cea prevăzută la lit. d), în termen de un an de la data expirării perioadei de interdicție.
(3) În cazul aplicării sancțiunii prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. e), medicul dentist poate face o nouă cerere
de redobândire a calității de membru al colegiului după un an de la data aplicării sancțiunii de comisiile
de disciplină. Redobândirea calității de membru al CMDR se face în condițiile prezentei legi.
(4) În situația în care, prin decizia comisiei de disciplină, au fost dispuse și măsurile prevăzute la art. 541
alin. (3), radierea sancțiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii la îndeplinire a măsurii
dispuse de comisia de disciplină.
(5) Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancțiunii aplicate constituie o circumstanță
agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancțiuni.
(6) Decizia pronunțată se comunică medicului dentist sancționat și Biroului executiv al CMDR.
(7) Deciziile privind aplicarea sancțiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării
profesiei se comunică și Ministerului Sănătății și, respectiv, angajatorului.
(8) Persoana fizică/juridică ce a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluționarea cauzei de către
comisia de disciplină.
SECŢIUNEA a 7-a
Venituri și cheltuieli
Art. 545. - Veniturile CMDR se constituie din:
a) taxa de înscriere;
b) cotizațiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice;
d) donații de la persoane fizice și juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestările culturale și științifice;
i) alte surse.
Art. 546. - (1) Neplata cotizației datorate CMDR pe o perioadă de 6 luni și după atenționarea scrisă de
către consiliul teritorial al CMDR se sancționează cu suspendarea exercitării profesiei până la plata
cotizației datorate și atrage plata unor majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale
aplicabile instituțiilor publice.
(2) Penalitățile de întârziere se vor aplica și colegiilor teritoriale care nu varsă partea de cotizație stabilită
de Consiliul național.
Art. 547. - (1) Cuantumul cotizației de membru al CMDR, precum și partea din aceasta care trebuie vărsată
către forurile naționale se stabilesc de către Consiliul național al CMDR.
(2) Partea din cotizație aferentă funcționării CMDR va fi virată, până cel mai târziu la sfârșitul lunii
următoare celei pentru care a fost percepută cotizația, înaintea oricăror alte plăți.
(3) Obligația urmăririi și efectuării vărsării cotei aferente Consiliului național revine președintelui
consiliului teritorial. Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează de Consiliul național conform art. 541
alin. (1) lit. a)-c).
Art. 548. - Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale CMDR tarifele se stabilesc, după
caz, de Consiliul național, respectiv de consiliul colegiului teritorial.
Art. 549. - (1) Fondurile bănești pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrație, salarizare personal,
fonduri fixe, material gospodăresc, finanțarea cheltuielilor organizatorice, perfecționarea pregătirii
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profesionale, acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentiști, întrajutorarea medicilor dentiști
cu venituri mici și a familiilor lor.
(2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește de Consiliul național al CMDR.
CAPITOLUL IV
Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat
Art. 550. - Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate de stat, urmărește ca activitatea CMDR să se
desfășoare în condițiile legii.
Art. 551. - Reprezentantul autorității de stat cu rangul de secretar de stat în Ministerul Sănătății este
membru al Consiliului național al CMDR și este numit prin ordin al ministrului sănătății.
Art. 552. - În cazul în care reprezentantul autorității de stat constată că nu sunt respectate prevederile
legale, acesta sesizează organele de conducere ale CMDR. În termen de 15 zile de la efectuarea
demersului, acestea adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în vigoare și informează Ministerul
Sănătății în acest sens.
Art. 553. - În cazul nerespectării prevederilor art. 552, Ministerul Sănătății se adresează instanțelor
judecătorești competente.
CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 554. - (1) Atribuțiile CMDR nu pot fi exercitate de nicio altă asociație profesională.
(2) CMDR nu se poate substitui organizațiilor patronale sau sindicale și în îndeplinirea atribuțiilor sale nu
poate face uz de prerogativele acestora prevăzute de lege.
(3) Membrii CMDR pot face parte și din alte asociații profesionale.
Art. 555. - (1) Actualele organe de conducere ale CMDR de la nivel național și teritorial vor rămâne în
funcție și își vor exercita mandatul până la împlinirea duratei pentru care au fost alese.
(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a noului statut al CMDR se vor organiza comisii de
disciplină, în condițiile prezentului titlu.
Art. 556. - Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Dentiști din România, Codul
de deontologie al medicului dentist, cu modificările și completările ulterioare, precum și deciziile
Consiliului național care privesc organizarea și funcționarea CMDR sau drepturile și obligațiile acestora ca
membri ai CMDR se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 557. - Pe durata exercitării profesiei în regim salarial sau/și independent medicul dentist este obligat
să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.
Art. 558. - (1) Medicii dentiști care ocupă funcții publice în cadrul aparatului central al Ministerului
Sănătății, în cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în cadrul
CNAS și, respectiv, în cadrul caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, pot
desfășura în afara programului normal de lucru, în condițiile legii, activități profesionale, potrivit calificării
pe care o dețin, exclusiv în unități sanitare private.
(2) Deputații și senatorii care au profesia de medic dentist își pot desfășura activitatea în unități sanitare
private și în unități sanitare publice ca medic dentist.
(3) Medicilor dentiști prevăzuți la alin. (1) și (2) li se aplică în mod corespunzător prevederile din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 559. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, administrația publică locală,
prin consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, va da în administrare colegiilor
județene, respectiv al municipiului București, și CMDR spații corespunzătoare pentru desfășurarea
activității.
Art. 560. - În vederea facilitării accesului la exercițiul profesiei de medic dentist pe teritoriul României
Ministerul Sănătății, în colaborare cu CMDR, recunoaște calificările de medic dentist dobândite în
conformitate cu normele UE, într-un stat membru al UE, într-un stat aparținând SEE sau în Confederația
Elvețiană, de cetățenii acestor state, iar încadrarea în muncă se face conform legii.
Art. 561. - (1) Normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic dentist,
eliberate de un stat membru al UE, de un stat aparținând SEE și de Confederația Elvețiană cetățenilor
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acestora, se elaborează de Ministerul Sănătății, în colaborare cu CMDR, și se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
(11) Pentru recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic dentist prevăzute la alin. (1),
Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor Dentiști din România se asigură că toate cerințele, procedurile și
formalitățile legate de accesul la aspectele reglementate de prezenta lege pot fi îndeplinite de la distanță
și prin mijloace electronice, în condițiile legislației în vigoare, și informează inclusiv prin mijloace
electronice despre toate cerințele, procedurile și formalitățile privind accesul la aspectele reglementate
ale profesiei de medic dentist în România.
(2) Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență
medicală se elaborează de Ministerul Sănătății și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.
(3) Normele privind întocmirea, emiterea și utilizarea dovezilor de onorabilitate și moralitate profesională
a medicilor dentiști se elaborează în colaborare de către autoritățile competente române definite de
prezenta lege și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 562. - La data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă Legea nr. 308/2004 privind exercitarea
profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști
din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările
și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
*
Prezentul titlu transpune în totalitate prevederile referitoare la exercitarea profesiei de medic dentist,
cuprinse în:
a) Directiva 78/686/CEE din 25 iulie 1978 privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor
și altor titluri de medic dentist, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de
stabilire și a libertății de prestare a serviciilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată
în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 233 din 24 august 1978, cu
modificările și completările ulterioare;
b) art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3), art. 6, art. 7 alin. (1), alin. (2) lit. a) -c) și alin. (3), art. 8, art. 36
alin. (2), art. 50 alin. (1) și (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, 54 și art. 56 alin. (1) și (2) din Directiva
2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene
(JOCE), seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005;
c) art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68/CEE din 15 octombrie 1968 privind libera
circulație a lucrătorilor în interiorul Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al
Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 257 din 19 octombrie 1968;
d) Directiva Consiliului 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al
Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004;
e) Directiva nr. 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a
Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul
Sistemului de informare al pieței interne ("Regulamentul IMI") publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.
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