ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ A A.M.S.P.P.R.
08 decembrie 2007, Bucureşti
Deschiderea lucrărilor
Dr. Dan Grigorescu, preşedintele interimar al AMSPPR a deschis lucrările afirmând că această şedinţă este prima
adunare generală extraordinară din istoria asociaţiei. A căutat să îndeplinească cat mai bine mandatul interimar de 2 luni de zile.
Această perioadă a fost îngreunată de procesele pe care dr. Gabriela Andruhovici şi dr. Rodica Aldica le-au intentat asociaţiei,
fapt care a necesitat mult timp personal, timp utilizat pentru găsirea unor formule avocăţeşti de rezolvare a situaţiei respective,
sub coordonarea av. Luciana Mihai.
Dr. Dan Grigorescu a informat membrii delegaţi despre prezenta la şedinţa a av. Luciana Mihai cu care AMSPPR a
încheiat un contract de colaborare şi a membrilor de onoare ai asociaţiei: dr. Constantin Stefanescu, dr. Ioan Savinescu, dr. Dan
Vasile, dr. Liviu Zetu, dr. Delia Barbu. A fost invitată să ia cuvântul av. Luciana Mihai care a afirmat că este onorată să fie
prezentă la această şedinţă pentru a consilia cat mai bine delegaţii prezenţi la adunare, drumul spre normalitate depinzând de
respectarea normelor legale şi statutare.
Stabilirea cvorumului şi a prezidiului
In continuare, dr. Dan Grigorescu a făcut prezenţa delegaţilor. Au fost prezenţi 154 de delegaţi din 155 convocaţi (invitaţii
nu au dreptul la vot). Cvorumul a fost îndeplinit.
Dr. Dan Grigorescu a informat delegaţii despre propunerea Consiliului Director Naţional, şi anume ca prezidiul să fie
alcătuit din cei 5 membri de onoare ai asociaţiei. Prezidiul propus: dr. Delia Barbu, dr. Liviu Zetu, dr. Ioan Savinescu, dr.
Constantin Ştefănescu, dr. Dan Vasile Dănuţ. Cu 149 de voturi pentru s-a validat Prezidiul. AGN a stabilit că dr. Liviu Zetu să
conducă Adunarea Generală Naţională extraordinară. Dr. Liviu Zetu a supus la vot ordinea de zi: Cu 147 de voturi pentru s-a
aprobat ordinea de zi.
Dr. Vasile Crăciun: a ridicat problema unor vicii de formă – nu există în statut funcţia de preşedinte interimar. Afirmă că dr.
Andruhovici nu şi-a depus demisia în mod scris. Avocat Luciana Mihai a răspuns pe loc arătând că Dr. Andruhovici a fost aleasă
preşedinte la AGN 2006, iar hotărârea a fost înregistrată în justiţie, pe când la Sinaia în 2007 a fost revocată din funcţie tot de
AGN şi s-a ales legal şi statutar un preşedinte interimar cu mandat pana in acest moment. Interimatul e o situaţie excepţională.
Raportul Presedintelui interimar al Asociatiei.
Dr. Dan Grigorescu a facut o scurta prezentare a Raportului aflat deja la mapa delegaţilor, in cele doua luni scurse de la
AGN 2007 Sinaia. Puncte atinse: revista asociaţiei, procesul intentat asociaţiei de către dr. Andruhovici si dr. Aldica,
corespondenta, situatie venituri/cheltuieli, asigurari, activitati departamentul tineret, conferinta nationala de stomatologie în cadrul
Denta 2007 de toamnă.
Stabilirea Comisiei de numărare a voturilor
AGN a votat propunerea CDN ca această comisie să fie formată din 1 reprezentant desemnat de fiecare FR. Membrii Comisiei sunt
Ardeal Nord: Marius Pop Ardeal Sud. Mihai Cotenescu Banat: Diana Pascale Crişana: Gheorghe Ionuţ Dobrogea: Romeo Rezeanu
Muntenia 1: Marius Cristea, Muntenia 2 Dragos Stanciu, Moldova Lucian Cazacu, Oltenia: Cătălin Nemtaru.
Vor fi 2 comisii, una pentru voturile pentru preşedinte, una pentru voturile pentru trezorier Se vor trage la sorti 6 persoane care
numără, 3 pentru fiecare comisiei si 3 sa rămana observatori.
Cu majoritate de voturi pentru s-a validat Comisia de numarare a voturilor.Procesul Verbal va fi intocmit de personalul Sediului
Central al asociatiei.
Validarea candidaturilor
S-a trecut la prezentarea validării de către Comisia pentru Statut a candidaturilor depuse pentru funcţia vacantă de preşedinte: dr.
Rodica Aldica, dr. Gabriela Andruhovici, dr. Dan F. Grigorescu şi pentru funcţia vacantă de trezorier: dr. Gabriela Andruhovici, dr. Horia M.
Tozlovanu Toţi candidaţii au fost validaţi. Prezentarea a fost făcută de dr. Andrea Kovacs.

Desfăşurarea alegerilor
S-a trecut la alegerea celor 6 membri din cele 2 Comisii de numărare a voturilor şi a celor 3 observatori. Comisiile de numărare a
voturilor au fost formate din: Gheorghe Ionuţ, Romeo Rezeanu, Diana Pascale, Marius Cristea, Marius Pop, Cătălin Nemţaru. Au fost aleşi ca
observatori: Lucian Cazacu, Mihai Cotenescu, Dragoş Stanciu.
Dr. Dragoş Stanciu a prezentat rezultatul voturilor:
Buletine de vot valabil exprimate pentru preşedinte 149
VOTURI PENTRU PREŞEDINTE: Dr. Rodica Aldica: 42 pentru, Dr. Gabriela Andruhovici: 3 pentru, Dr. Dan Grigorescu: 104
voturi pentru. Dr. Dan. F. Grigorescu a fost ales în funcţia de preşedinte cu 104 voturi pentru.
Buletine de vot valabil exprimate pentru trezorier 150
VOTURI PENTRU TREZORIER: Dr. Gabriela Andruhovici 33 voturi pentru, dr. Horia M. Tozlovanu: 117 voturi pentru. Dr.
Horia M. Tozlovanu a fost ales în funcţia de trezorier cu 117 voturi pentru Avocat Luciana Mihai a validat buletinele de vot şi rezultatele
alegerilor.
Dr. Dan F. Grigorescu, preşedinte AMSPPR a anunţat echipa completă a CDN: Vicepreşedinţi: dr. Ştefan I. Stratul, dr. Mihai
Gornicioiu, dr. Carmen Albu, dr. Rodica Tudericiu, dr. Bogdan Şerbănescu, dr. Voicu A. David, Trezorier: dr. Horia M. Tozlovanu, Preşedinţii
de FR: Dr. Rodica Aldica, dr. Petru Albu, dr. Carmen Dehelean, dr. Marton Panţel, dr. Fronius Câmpeanu (interimar), dr. Simona Popa, dr.
Emilia Dobrescu, dr. Radu Ţepordei, dr. Bogdan Popescu. A fost votată în bloc de AGN echipa pentru mandatul 2007-2010.
Votarea programului AMSPPR
Dr. Dan F. Grigorescu, preşedinte AMSPPR a supus la vot programul său managerial. Cu un vot împotrivă, 5 abţineri si 148 voturi
pentru, AGN Extraordinară a votat programul managerial al AMSPPR pentru mandatul 2007-2010.
Prezentarea Auditului
Raportul privind verificarea cheltuielilor realizate de AMSPPR in perioada 2004 – 2007 comparativ cu cele previzionate prin bugetul
de venituri si cheltuieli realizat de firma de Audit a existat la mapa de şedinţă şi a fost prezentat de Director Executiv Ing. Narcisa Şorop.
Discursul reprezentantului SRS
La sfârşitul şedinţei a fost invitat să participe preşedintele SRS, partener tradiţional al AMSPPR. Dr. Liviu Zetu, preşedintele AGN a
invitat pe prof. dr. Emilian Hutu să adreseze câteva cuvinte. Bucuros că participă la această şedinţă, prof. dr. Hutu a prezentat colaborarea
îndelungată cu AMSPPR, subliniind acest parteneriat de foarte bun augur, Prof. Hutu a făcut o scurtă istorie a stomatologiei, prima asociaţie
apărută avându-l ca preşedinte pe prof. Bilaşcu. In stomatologia românească există desigur şi unele neînţelegeri.
Codul de etică şi de mediere
Proiectul pentru Codul de etică şi de mediere, existent la mapa de şedinţă s-a propus să se discute în filialele regionale şi în cadrul
CDN pentru ca la început de an o variantă finală a proiectului să fie amplasată pe site pentru propuneri şi discuţii.
Diverse
Dr. Ioan Savinescu, preşedinte AMSPPR 1997-2001 a ridicat problema prezenţei în săli a participanţilor la diferite forme de EMC
constatând de ani de zile că se înscriu foarte mulţi medici, iar în sală sunt foarte, foarte puţini participanţi,. Trebuie monitorizate într-un mod
oarecare aceste participări, după modelul FDI, ADA, UE. Din 2008 exista un nou regulament EMC al CMDR. Diplomele ar trebui să fie
eliberate doar celor care au participat efectiv la lucrări. Acest lucru trebuie reglementat de CMDR pentru toate asociaţiile în mod nediferenţiat.
Asociaţia poate cere CMDR grile de evaluare si monitorizare unice pe ţară.
S-a supus la vot ca CDN sa se ocupe de această problemă şi să înainteze propunerile respective către CMDR
Cu 154 de voturi pentru s-a votat această propunere.
AGN 2008
Cu 154 de voturi pentru s-a votat ca CDN sa stabilească locaţia şi luna de desfăşurare a AGN 2008.

