ADUNAREA GENERALĂ NAłIONALĂ
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3 octombrie 2009
- Extrase din luările la cuvînt ale delegaŃilor Adunarea Generală NaŃională s-a desfăşurat la Bucureşti, fiind deschisă de Dr. Dan Grigorescu, preşedintele AMSPPR, care
conform listei de prezenŃă a delegaŃilor, a anunŃat că din 80 de membri convocaŃi, 64 au fost prezenŃi, 16 absenŃi care întârzie din cauza
trenului. Dr. Dan Grigorescu a anunŃat că au fost invitaŃi la această adunare generală naŃională: membrii de onoare ai AMSPPR putând
răspunde invitaŃiei: Dr. Dan Vasile DănuŃ, şi Dr. Costantin Ştefănescu cărora le-a mulŃumit pentru participare.
Cu o prezenŃă de 64 de delegaŃi din 80 convocaŃi , Dr. Dan Grigorescu a declarat cvorumul îndeplinit şi Adunarea Generală
NaŃională legal constituită. A urmat alegerea prezidiului. Cu unanimitate de voturi, Dr. Mihai Gornicioiu a fost votat preşedinte al Adunării
Generale NaŃionale. Cu majoritate de voturi au fost aleşi membrii prezidiului: Dr. Dan Vasile DănuŃ, Dr. Carmen Dehelean, Dr. Bogdan
Şerbănescu, Dr. Romeo Rezeanu, Dr. Nicolae Cazacu.
S-a anunŃat componenŃa secretariatului Adunării Generale NaŃionale: Narcisa Sorop, director executiv, Corina SărcuŃă, secretară.
Adunarea Generală NaŃională s-a desfăşurat în prezenŃa şi sub observarea de legalitate a avocatului AMSPPR – Luciana Mihai, care a
validat buletinele de vot.
Dr. Mihai Gornicioiu: a anunŃat deschiderea listei pentru înscrieri la cuvânt pe marginea raportului preşedintelui AMSPPR şi a
vicepreşedinŃilor. S-a supus la vot ordinea de zi: Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.
Dr. Dorin Păruş: a precizat că rapoartele să nu mai fie citite, să înceapă direct discuŃiile pentru ca fiecare participant să-şi spună
cuvîntul şi să se poată dezbate cât mai bine activitatea asociaŃiei. A propus de asemenea ca timpul alocat primului capitol să fie scurtat
pentru a oferi posibilitatea să se dezbată cât mai bine propunerile electorale ale candidaŃilor. A apreciat că viitorul e mai important decât
trecutul şi că este momentul în care trebuiesc unite forŃele pentru a se desfăşura o activitate eficientă.
Dr. Constantin Rădăuceanu: A apreciat că ultimii 3 ani de guvernare au fost catastrofali pentru asociaŃie. Organele de
conducere, respectiv cei 2 preşedinti: dr Andruhovici si dr Grigorescu au fost ca şi inexistenŃi din cauza unui Birou Permanent şi a unui
consiliu director ostil, gălăgios, necooperant .A amintit faptul că deşi AMSPPR a avut mulŃi reprezentanŃi în Consiliul NaŃional al CDMR,
aceştia nu au conlucrat cu preşedintele CMDR, respectiv dr. Liviu Zetu, lucru care a dus la finalitatea ştiută.
S-a anunŃat că a mai sosit dr. Steriopol, delegat de la Muntentia 1, în sală fiind 65 de delegaŃi.
Dr. Andrea Kovacs: a apreciat că echipa de conducere nu a funcŃionat în situaŃia de criză în care suntem pentru că poate nu
toată lumea se poate adapta din mers unei situaŃii de criză sau poate atunci când oamenii au candidat la o funcŃie s-au gândit la o situaŃie
normală, ceea ce în ultima vreme nu s-a întâmplat, amintind de lipsa de comunicare în echipă şi în asociaŃie şi de zvonurile care au circulat.
Dr. Nicolae Cazacu: Apreciază că lipsa de comunicare se poate datora faptului că există prea multă încrâncenare. Aminteşte că
site-ul www.dental.ro/muntenia 1 nu a funcŃionat existând probleme cu câteva firme care ar fi vrut să sponsorizeze diverse acŃiuni. Şi-a
exprimat nemulŃumirea privind raportul de activitate a dr. Bogdan Şerbănescu şi a dr. Rodica Tudericiu. A apreciat articolele scrise de
medicii practicieni tineri.
Din prezidiu s-a anunŃat că au sosit cei 12 delegaŃi de la FR Crişana şi cei 2 de la FR Ardeal Nord care nu au sosit la timp din
cauza întârzierii trenului, aşa încât în sală sunt prezenŃi 79 delegaŃi. Lipseşte un singur delegat de la Muntenia 1.
Dr. Ştefan Anca: A precizat că asociaŃia este blocată de câŃiva oameni care au acest interes. Revista este unică în Europa prin
faptul că reflectă şi problemele stomatologilor si nu doar o activitate ştiinŃifică. Este de părere că ar trebui să mentinem acesta unicitate.
Apreciază că ar trebui să vedem dacă suntem în aceiaşi barcă odată, poate unii sunt cu un picior într-o barcă şi cu celalalt într-o altă barcă
iar cei care sunt totuşi în aceiaşi barcă trebuie să vâslească în aceiaşi direcŃie, pentru că altfel nu înaintăm, eventual ne învârtim.
Dr. Tudor Stăncioiu: A menŃionat că greşelile făcute în ultimii 3 ani de zile trebuie memorate, asumate şi învăŃat din ele, altfel le
vom repeta. O singură greşeală doreşte să o sublinieze: strategia, deoarece lipseşte o strategie coerentă. AMSPPR nu trebuie să devină o
asociaŃie cu 5000 membri, ci trebuie să fie o asociaŃie cu 1000 membri, pe care poŃi să contezi, trebuie găsiŃi oamenii care trebuie să lupte,
deoarece sunt oameni dispuşi care să lupte, altfel nu convingem pe nimeni.
Dr. Florin Lup: Ceea ce consideră că s-a greşit înotdeauna la adunările generale naŃionale este că în marea parte a cazurilor nu
s-a ajuns la capitolul Diverse unde erau propuneri de viitor. Este punctul pe care trebuie să ne axăm. Legat de raportul de activitate al
departamentelor a felicitat-o pe dr Carmen Albu care a reuşit să-şi ducă la bun sfîrşit toate activităŃile asumate pentru anul în curs,
beneficiind de ajutorul coordonatorului DentalSurf de anul acesta dr Stefan Anca.
Prezidiul a anunŃat că a sosit încă un delegat, aşa încât în sală sunt prezenŃi toŃi cei 80 de delegaŃi convocaŃi.
Dr. Mihai Gornicioiu: Supune la vot rapoartele Biroului Permanent.Raportul Preşedintelui, Dr. Dan Grigorescu a fost votat cu
majoritate de voturi. Raportul Departamentului Organizatoric, Dr. Mihai Gornicioiu a fost votat cu majoritate de voturi.Raportul
Departamentului Imagine,Dr. Bogdan Şerbănescu a fost votat cu majoritate de voturi, Raportul Departamentului Management Asigurări, Dr.
Rodica Tudericiu a fost votat cu majoritate de voturi, Raportul Departamentului Tineret, Dr. Carmen Albu a fost votat cu majoritate de
voturi, Raportul Departamentului LegislaŃie, Revistă, Dr. Vociu A David a fost votat cu majoritate de voturi, Raportul Departamentului
Profesional, Dr. Stefan Stratul a fost votat cu majoritate de voturi, Raportul Trezorierului, Dr. Mihai Tozlovanu a fost votat cu majoritate de
voturi.
S-a supus la vot raportul întregului Consiliul Director NaŃional, rapoartele filialelor fiind votate şi la nivel regional.Cu 64 de voturi
pentru, 14 abŃineri a fost aprobată activitatea întregului Consiliu Director NaŃional

Dr. Mihai Gornicioiu: a făcut un apel pentru a se depune candidaturi la funcŃia de cenzori şi pentru Comisia de etică şi mediere. A
anunŃat că pentru Comisia de etică şi mediere s-au făcut următoarele propuneri: dr Ştefan I. Stratul, dr. Dan F. Grigorescu, Dr Carmen
Albu, Dr Rodica Tudericiu, dr. Alice DinuŃ.
Dr Mihai Gornicioiu: A anunŃat că pentru comisia de cenzori au fost făcute 2 propuneri: Dr Ruxandra DinuŃ si Dr Bogdan Anca. În
continuare a supus la vot Raportul Comisiei de Cenzori. Cu 64 de voturi pentru, 1 abŃinere a fost aprobat Raportul Comisiei de Cenzori.
Dr. Mihai Gornicioiu: A supus la vot Proiectul de buget venituri şi cheltuieli pentru anul 2010.Cu 55 de voturi pentru, 2 voturi
împotrivă, 22 abŃinere a fost aprobat Proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2010.
Prezidiul a anunŃat că în mapa AGN există o informare asupra activităŃii din 2009 a SC Dental Profesional SRL, pentru consultare.
Dr. Mihai Gornicioiu: i-a dat cuvântul dr Florin Lup să prezinte în numele Comisiei pentru Statut validările de candidaturi
Dr. Florin Lup: În calitatea sa de secretar al Comisiei pentru Statut, a prezentat situaŃia candidaturilor depuse care au fost
analizate în şedinta din 2 septembrie, astfel: 12 candidaturi depuse din care 2 candidaturi pentru functia de preşedinte, 9 candidaturi pentru
funcŃia de vicepreăedinte şi 1 candidatură pentru functia de trezorier. ToŃi candidaŃii au fost validaŃi cu amendamentul că dr. Cristea, Dr.
Epistatu şi dr Suhai au fost validaŃi cu condiŃia ca până la şedinŃa Consiliului Director NaŃional din 19 septembrie 2009 să-şi rezolve situaŃia
financiară, în sensul că dânşii achitau cotizaŃie ca pentru un medic angajat, deşi aveau cabinet propriu. Deoarece situaŃia financiară a fost
rezolvată, toŃi cei 12 candidaŃi au fost validaŃi. AnunŃă că s-au retras ca şi candidaŃi dr. Dan F. Grigorescu şi Dr Ana Maria Suhai.
Prezidiul a solicitat ca fiecare filială regională să-şi desemneze câte un membru pentru a face parte din Comisia de numărare a
voturilor.
Av. Luciana Mihai: a înmânat buletinele de vot verificate, semnate şi ştampilate explicând delegaŃilor modalitatea de validare a
voturilor, adică se va tăia numele candidatul neagreat şi se va lăsa cel dorit. Buletinul este valabil exprimat cât timp se înŃelege un nume din
care se înŃelege clar că acea persoana s-a dorit a fi aleasă. A informat delegaŃii că nu sunt obligaŃi să aleagă 6 vicepreşedinti, pot alege 1
sau pot alege 6. Dacă a rezultat clar că s-a ales unul, sau 6, buletinul este valabil exprimat. A solicitat că dacă există nelămuriri să fie puse
întrebări privind modalitatea de votare. A explicat de asemenea faptul că raportarea se face la numărul total de voturi, adică 80 de votanŃi.
Dr. Romeo Rezeanu: Mii de firme şi corporaŃii dau faliment în fiecare zi, există o criză la nivel mondial şi specific românesc, există
o saturaŃie de cabinete, se scot în fiecare an pe bandă sute de stomatologi, mult mai mult decât în Germania, există o scădere a puterii de
cumpărare, cam cu 20% în fiecare an, a crescut cotizaŃia şi la colegiu. Întreabă de ce nu se reduce numărul de personal de la sediul central
în condiŃiile în care numărul de membri a scăzut.
Dr. Cornel Barna: A susŃinut că întotdeauna candidaŃii au urmărit interesul membrilor AMSPPR şi al stomatologiei române.
Apreciază că afirmaŃiile care au fost făcute privind „necolaborarea în echipă cu alŃii dacă nu iese cineva anume” nu i se pare corectă,
deoarece dacă au fost aleşi din mândrie trebuie să rămână tot mandatul şi să încerce să rezolve problemele, deoarece rezultatul alegerilor
reprezintă voinŃa AGN, forul suprem.
Dr. Andrea Kovacs: Suntem în situaŃia în care 4 membri AMSPPR au fost sancŃionaŃi de colegiu pe tema incompatibilităŃii. Dr.
Deac a fost sancŃionat pentru faptul că şi-a spus o părere în revistă. Au fost sancŃionati fără să facă o greşeală ca medici, ci pentru faptul că
au respectat prevederile legii. În final pentru faptul ca erau membri AMSPPR şi aveau funcŃii. In urmă cu câŃiva ani tot ea a întrebat de ce
se mai pune întrebarea dacă AMSPPR să-l susŃină pe dr Şerbănescu în procesul cu prof. Amariei ? Şi atunci AGN a fost de acord să-şi
apere un membru. Intreabă: acum care e diferenŃa?
Dr Carmen Dehelean: a precizat că asociaŃia nu a avut nici o atitudine vizavi de sancŃionări. Nu s-a simŃit apărată de membrii
asociaŃiei delegaŃi în AGN a CMDR când au fost acuzate judeŃele Arad şi Bihor, în plus fiind sancŃionată pentru că nu s-a putut prezenta din
motive obiective anunŃate la Comisia Superioară de Disciplină şi fără să i se dea dreptul la apărare.
În continuare candidaŃii s-au înscris la cuvânt pentru a-şi prezenta programele electorale, care au fost publicate în numărul 4 /
2009 al revistei „ViaŃa Stomatologică” unde pot fi consultate de cei interesaŃi.
Dr Mihai Gornicioiu: A anunŃat componenŃa Comisiei de numărare a voturilor, formată din următorii membri desemnaŃi ca
reprezentanŃi ai fiecărei filiale regionale:Dr Ştefan Anca, reprezentant FR Ardeal Nord, Dr Gabriel Săraru, reprezentant FR Ardeal Sud, Dr
Diana Pascale, reprezentant FR Banat, Dr Florin Lup, reprezentant FR Crişana, Dr Iulian Tudoran, reprezentant FR Dobrogea, Dr Dorin
Parus, reprezentant FR Moldova, Dr Alexandru Steriopol, reprezentant FR Muntenia 1, Dr Doina DobriŃa, reprezentant FR Muntenia 2, Dr
Aurelian Cristea, reprezentant FR Oltenia.
După numărarea voturilor, Dr Mihai Gornicioiu a precizat că rezultatul alegerilor va fi prezentat de către unul din membrii Comisiei
de numărare a voturilor.
Dr. Dorin Păruş. A a dat citire minutei care a fost intocmită de dr Iulian Tudoran. Rezultatele alegerilor au fost: Preşedinte:
Dr Voicu A. David, Vicepreşedinti: Dr Petru Albu, Dr Vlad Deac, Dr Dragos Epistatu,Dr Marton Pantel, Dr Simona Popa, Dr Radu łepordei,
Trezorier:Dr Mihai Tozlovanu
Dr. Mihai Gornicioiu: a menŃionat că pentru funcŃia de cenzori au candidat Dr Ruxandra DinuŃ şi Dr Bogdan Anca, votaŃi cu
majoritate. În continuare i-a dat cuvântul preşedintelui nou ales, dr Voicu A. David.
Dr Voicu David: a mulŃumit pentru încredere şi pentru voturile împotrivă, deoarece aceasta subliniază faptul că multă lume se
îndoieşte de capacitatea noului Biroului Permanent de a duce această asociaŃie mai departe. A mulŃumit preşedintelui Adunării Generale
NaŃionale Dr. Mihai Gornicioiu care a condus eficient lucrările şi delegaŃilor pentru că nu s-au întins în discuŃii sterile. I-a mulŃumit dr. Liviu
Zetu pentru oferta sa electorală şi pentru modul plăcut în care au candidat amândoi şi pentru modul în care s-au derulat lucrările.
A arătat că este prima Adunare Generală NaŃională, când mai există timp până la ora 19 sa se discute strategia de viitor a
asociaŃiei. A invitat vicepreşedinŃii să spună fiecare ce departament ar dori să preia. I-a dat cuvântul dr Epistatu deoarece trebuia să
meargă la o manifestare.

Prezidiul a anunŃat că trebuie votată Comisia de Etică şi Mediere, iar în timpul cât cei aleşi vor lua cuvântul se vor împărŃi
buletinele de vot pentru Comisia de etică şi mediere.
Dr. Dragoş Epistatu: a mulŃumit pentru încredere, îi felicită pe toŃi cei care astăzi au fost votaŃi în mod democratic, dar aşa cum a
spus iniŃial, respectă dreptul fiecăruia de a lupta într-o anumită echipă şi de a fi reprezentat şi de a lucra cu colegii pe care se bazează. În
concluzie a anunŃat că nu va face parte din aceasta echipă şi demisionează.
Dr Simona Popa: AnunŃă că demisionează la fel ca şi Dr. Dragoş Epistatu.
În urma acestor 2 anunŃuri şi a vacantării a 2 locuri de vicepreşedinŃi preşedintele AMSPPR a invitat membrii CDN pentru analiza
situaŃiei şi discuŃii. S-a revenit în sală după 30 de minute.
Dr Voicu David: a informat delegaŃii că în urma discuŃiilor concluziile au fost următoarele: rezultatul alegerilor este cunoscut,
anunŃat şi consemnat în procesul verbal al Comisiei de numărare a voturilor. Deciziile Adunării Generale NaŃionale 2009 sunt valabile,
faptul că unei filiale nu-i convine de structura aleasă este foarte neplăcut, dar nu este permis să se încalce legea şi Statutul. Şi alte filiale
regionale au afirmat că şi ele ar putea fi nemulŃumite şi să facă la fel, creându-se un precedent. Propunerea este ca delegaŃii AGN să
aleagă în locul celor 2 demisionari 2 vicepreşedinŃi interimari.
Av Luciana Mihai: A arătat că este legal să se stabilească 2 vicepreşedinti interimari, (interimari deoarece nu s-au îndeplinit
condiŃiile şi anume depuneri de candidaturi, validări de Comisia pentru Statut s.a) .Deoarece pot fi aleşi ad-hoc, vicepreşedinŃii pot fi doar
interimari;
Dr. Mihai Gornicioiu: AnunŃă că în sală sunt 62 delegaŃi şi că există cvorum-ul necesar. Se vor alege 2 vicepreşedinŃi interimari.
Au fost propuşi ca vicepreşedinŃi interimari dr Dan Grigorescu, dr. Bogdan Şerbănescu, s-au supus la vot şi au fost aleşi cu majoritate.
Dr Voicu David: A supus la vot ca dr Ştefan Anca să fie reprezentant interimar al Filialei Regionale Ardeal Nord în Consiliul
Director NaŃional, fiind ales cu majoritatea necesară.
Dr Mihai Gornicioiu: a prezentat noua conducere AMSPPR, Consiliul Director NaŃional fiind alcătuit din :
Preşedinte: Dr Voicu A. David
VicepreşedinŃi: Dr Petru Albu, Dr Vlad Deac, Dr Dan Grigorescu –interimar, Dr Marton Pantel, Dr Bogdan Şerbănescu –
interimar, Dr Radu łepordei,
Trezorier: Dr Mihai Tozlovanu
Preşedintii de filiale Regionale: FR Ardeal Nord- Dr Stefan Anca- reprezentat interimar, FR Ardeal Sud- Dr Mihai
Cotenescu, FR Banat- Dr Andrea Kovacs, FR Crisana- vacant, FR Dobrogea- Dr Romeo Rezeanu, FR Moldova- Dr Mihai Gorncioiu,
FR Muntenia 1- Dr Simona Popa, FR Muntenia 2- Dr Emilia Dobrescu, FR Oltenia- Dr Bogdan Popescu
Dr Mihai Gornicioiu: A intrebat daca există cineva în sala care contestă legalitatea acestor alegeri.Din sală nu a existat nici o
contestaŃie.
Dr Mihai Gornicioiu: a anunŃat rezultatul votului pentru Comisia de Etică şi Mediere: Dr. Carmen Albu, Dr Ruxandra DinuŃ, Dr Dan
F. Grigorescu, Dr Ştefan I. Stratul, Dr. Rodica Tudericiu au fost aleşi cu majoritate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată în jurul orei 19.00 Preşedintele Adunării Generale, a declarat închise lucrările Adunării
Generale NaŃionale 2009 a AMSPPR.

