Consiliul național

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României,
precum și cele ale art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a
răspândire a COVID-19,
luând în considerare că o atribuție fundamentală a Colegiului Medicilor Stomatologi din
România, denumit în continuare și CMSR, este aceea de a apăra demnitatea și de a promova
drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate,
apreciind că se impune adoptarea la nivelul CMSR, în primul rând, a unor măsuri sustenabile
de protecție a membrilor, pe termen determinat, în echilibru cu nevoia de a asigura capacitatea
funcțională și administrativă a corpului profesional, la nivel național și teritorial, pe termen mediu și
lung, raportat inclusiv și la necesitatea achiziționării de echipamente, aplicații informatice și servicii
care să asigure continuarea activității preponderent prin mijloace electronice, coordonarea și
colaborarea între organele de conducere și comisiile corpului profesional, precum și între corpul
profesional, membrii săi și autorități,
în condițiile în care necesitatea de adoptare a unor astfel de măsuri intervine într-un context
excepțional ce nu putea fi previzionat,
observând prevederile art. 520 alin. (2) și ale art. 546 și 547 alin. (1) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită
în continuare Legea nr. 95/2006, republicată,
văzând și dispozițiile Deciziei Adunării generale naționale nr. 5/1AGN/2020 prin care s-a
dispus preluarea prerogativelor legale ale Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș de către
Consiliul național al CMSR până la constituirea în mod legal a consiliului colegiului teritorial,
în temeiul art. 543 din Legea nr. 95/2006, republicată,

Consiliul național
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
adoptă următoarea

Decizie
Art. 1. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în
baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii:
a) obligația de plată a cotizației de membru al CMSR se suspendă;
b) procedurile privind suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog în temeiul art.
546 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 se suspendă.
Art. 2. - (1) Se menține valabilitatea documentelor eliberate de Colegiul Medicilor Stomatologi
din România, inclusiv de colegiile teritoriale, care expiră pe perioada stării de urgență.
(2) Se recomandă medicilor stomatologi reînnoirea asigurării de răspundere civilă profesională
în situația în care valabilitatea acesteia expiră pe perioada stării de urgență, pentru păstrarea
continuității, având în vedere faptul că acest document nu se încadrează în ipoteza dispozițiilor art.
14 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
Art. 3. La nivel local, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină
dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, fiecare colegiu
teritorial va adopta decizii proprii privind măsuri de scutire de taxe datorate colegiului teritorial
respectiv, în temeiul deciziilor adoptate de organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului
teritorial.
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Art. 4. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în
baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii se suspendă obligațiile de plată
a tuturor taxelor stabilite în sarcina membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș.
Art. 5. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor
colegiilor în cauză dispozițiile prezentei decizii, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe siteurile proprii.
Art. 6. Prezenta decizie se comunică Departamentului Secretariat din cadrul CMSR, colegiilor
teritoriale, autorităților competente și se publică pe site-ul CMSR.
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

București, 26 martie 2020
Nr. 12/2CN
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