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STATUTUL ASOCIATIEI MEDICILOR STOMATOLOGI CU PRACTICA PRIVATA DIN ROMANIA
PREAMBUL
Obiectivul Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România îl constituie asigurarea exercitării libere a
asistenţei stomatologice pentru binele oamenilor bolnavi.
Societatea a acordat medicului stomatolog privilegiul de a se administra singur, iar ca răspuns, noi, medicii
stomatologi, trebuie sa ne organizam într-un mod responsabil. In acest scop este necesar să aderam, cu titlu de profesionişti la
un Statut care să definească clar responsabilităţile medicului stomatolog în relaţiile cu pacienţii, colegii, societatea. Numai un
medic stomatolog liber profesionist si asigurat din punct de vedere economic poate să-şi îndeplinească obligaţiile profesionale
şi etice.
Întregul corp profesional este chemat să coopereze la realizarea acestor cerinţe de bază. Organizaţia şi sistemul de
funcţionare este piramidal. Statutul Asociaţiei este obligatoriu şi valabil pentru toţi membrii şi toate organele regionale.
Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România are Filiale Regionale ce funcţionează după acelaşi
Statut.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 - Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, denumită în continuare sub iniţialele AMSPPR, este o
asociaţie profesională de liberă practică, apolitică, neguvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, independentă faţă
de administraţia de stat locală şi centrală.
Art. 2 - AMSPPR reuneşte prin libera adeziune medici stomatologi cu domiciliul în România, indiferent de naţionalitate,
convingeri politice, religioase, posesori ai Autorizaţiei de liberă practică, care îşi desfăşoară activitatea în cabinete
stomatologice private.
Art. 3 - AMSPPR funcţionează şi ca persoană juridică de drept privat pe baza prezentului Statut aprobat de Adunarea
Generală a membrilor săi, a Legii nr.21/1924 a O.G. nr.26/2000 cu modificările ulterioare. Are dreptul la ştampilă, siglă şi
legitimaţii proprii.
Art. 4 - Scopul AMSPPR este ca prin asocierea liberă a medicilor stomatologi cu practică privată din România să promoveze şi
să reprezinte interesele acestora, ţinând cont de principiile prezentate în preambul.
Art. 5 - In vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată, AMSPPR colaborează cu autorităţile publice, alte organisme
guvernamentale şi neguvernamentale, centrale sau din teritoriu, cu alte asociaţii profesionale.
Art. 6 - AMSPPR va intra în relaţii de colaborare, afiliere, cu organisme şi asociaţii internaţionale, în vederea realizării
atribuţiilor sale. AMSPPR este autonomă faţă de asociaţiile internaţionale la care se afiliază sau cu care stabileşte
relaţii de parteneriat.
CAPITOLUL II
OBIECTIVELE AMSPPR
Art. 7 - AMSPPR promovează şi reprezintă interesele membrilor săi în exercitarea in mod liber a profesiunii medicale in sistem
privat, participând la elaborarea, propunerea şi / sau susţinerea de măsuri legislative şi administrative corespunzătoare, la
toate nivelele structurilor de stat, centrale sau locale.
La acest scop trebuie ajuns prin urmărirea obiectivelor:
a. ridicarea şi promovarea prestigiului medicilor stomatologi;
b. prezentarea scopurilor şi promovarea AMSPPR în interiorul corpului profesional şi in public;
c. colaborarea cu Colegiul Medicilor Dentişti din România la nivel central şi judeţean (regional);
d. sprijinirea membrilor săi la alegerile pentru şi în relaţia cu Colegiul Medicilor Dentişti din România
e. reprezentarea intereselor medicilor stomatologi cu practică privată, în special la guvern, partide, parlament şi la alte
organisme centrale şi locale;
f. sprijinirea şi sfătuirea membrilor săi în legătură cu scopul şi obiectivele AMSPPR;
g. colaborarea cu asociaţii care promovează interesele AMSPPR;
h. consilierea tinerilor stomatologi în timpul şi după absolvirea studiilor de specialitate;
i. AMSPPR se va ocupa cu perfecţionarea profesională continuă prin orice forme de organizare adecvate - organizarea unor
activităţi de Educaţie Medicală Continuă în colaborare cu cadre didactice ale Facultăţilor de Stomatologie acreditate.
Art. 8 - Asociaţia va informa pe membrii săi asupra legislaţiei referitoare la practica medicală liberă, pe care o va comenta şi
populariza în vederea prevenirii interferării cu rigorile legilor sanitare şi fiscale.
Art. 9 -AMSPPR va milita pentru realizarea unui sistem de asigurări de risc decurgând din practica medicală care să ofere
membrilor săi protecţia necesară în cazurile de litigiu cu terţi (pacienţi, laboratoare de tehnică dentară etc.)
Art. 10 - Asociaţia va informa pe toţi membrii săi asupra tuturor manifestărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate, facilitând
participarea la aceste manifestări.
Art. 11 - AMSPPR nu urmăreşte un câştig material. Nu are dreptul să exercite o acţiune extraprofesională din care să obţină
un câştig. Membrii săi nu au dreptul la părţi din averea asociaţiei sau la surplusuri.
Art. 12 -AMSPPR nu are voie sa favorizeze o persoană prin cheltuieli de administraţie care sunt străine scopului asociaţiei sau
prin compensaţii relativ mari.
Art. 13 - Sediul este in Bucureşti - str. Voroneţ nr.3, BI.D4, Sc.1, Ap.1, sector 3.
CAPITOLUL III
MEMBRII, DREPTURI Şl INDATORIRI
Art. 14 - Membrii AMSPPR sunt medici stomatologi cu autorizaţie de liberă practică care îşi desfăşoară activitatea în
cabinetele private, care recunosc statutul, plătesc cotizaţia şi taxa de înscriere stabilită de Consiliul Director, pe baza liberei
adeziuni.
Calitatea de membru se extinde cu următoarele categorii:
• medici stomatologi salariaţi ai cabinetelor stomatologice private;
• membri observatori: student! la stomatologie, medici stagiari, medici rezidenţi.

Art. 15 - Cererea de adeziune se face in scris la sediul asociaţiei central sau regional.
Art. 16 - Acceptarea calităţii de membru al asociaţiei este confirmata de Consiliul Director al Filialei Regionale şi ratificată de
Consiliul Director Naţional.
Art. 17 - AMSPPR va ţine evidenţa membrilor întocmind lista membrilor, document de lucru permanent al asociaţiei.
Art. 18 - Ca membru de onoare poate fi numită orice persoană care s-a evidenţiat prin merite deosebite în promovarea sau
reprezentarea intereselor membrilor asociaţiei sau a efectuat servicii foarte valoroase pentru AMSPPR. Membrii de onoare
participă la Adunarea Generala cu vot consultativ şi nu plătesc taxa de înscriere şi cotizaţie de membru.
Art. 19 - Membrii AMSPPR au următoarele drepturi:
a) sa participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a AMSPPR şi să ia parte la dezbaterea problemelor ce interesează
activitatea medicala în sistem privat sau bunul mers al asociaţiei;
b) dreptul de a alege şi de a fi ales în toate organele de conducere ale asociaţiei;
c) dreptul de a-şi exprima nestingherit punctul de vedere, de a critica şi de a participa la revocarea membrilor organelor de
conducere;
d) dreptul de a participa la orice acţiune de documentare şi informare, cursuri de perfecţionare, alte manifestări ştiinţifice
organizate de AMSPPR în scopul educaţiei profesionale continue, cu plata unor taxe mai avantajoase decât pentru nemembrii
asociaţiei;
e) să sesizeze asociaţia despre problemele ce privesc interesele generale ale membrilor în vederea iniţierii de propuneri
pentru autorităţile centrale sau locale care să apere interesele acestora in desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală
privată.
f) Să se înscrie în orice Filiala Regională care o consideră că le reprezintă interesele, cu acordul Filialei Regionale in care se
înscrie.
Art. 20 - Îndatoririle membrilor AMSPPR sunt:
a) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale AMSPPR şi să dea tot concursul pentru
îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
b) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legilor şi actelor normative in vigoare cu referire la asistenţa medicală în
România;
c) să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia conform prevederilor Statutului;
d) să participe la acţiunile iniţiate şi organizate de AMSPPR în scopul asigurării unei poziţii, în comunitatea locală şi
profesională, adecvate îndeplinirii obiectivelor asociaţiei;
e) să informeze asociaţia despre rezultatele participării la acţiunile iniţiate de asociaţie;
f) să ofere informaţii corecte şi actuale precum şi orice modificări de adresă în vederea completării cu regularitate a listei
membrilor - instrument de lucru indispensabil stabilirii unei bune comunicări între organele de conducere centrale şi regionale
şi membrii AMSPPR. Încălcarea unuia sau a mai multor articole statutare se sancţionează cu ridicarea dreptului de a alege şi
de a fi ales pe o perioada de 1 mandat.
Art. 21 - Membrii AMSPPR pierd calitatea de membru în următoarele situaţii:
a) în caz de deces;
b) prin renunţarea la calitatea de membru;
c) prin retragerea calităţii de membru urmată de ştergerea din lista membrilor;
d) prin excludere.
Art. 22 - Cererea de renunţare la calitatea de membru se face în scris la sediul regional sau central şi intră în vigoare la
sfârşitul trimestrului următor. Cu această dată încetează drepturile şi îndatoririle celui ce a renunţat.
Art. 23 - Retragerea calităţii de membru se face prin hotărârea organelor de conducere dacă:
a) se fac cunoscute sau apar fapte care ar fi împiedicat admiterea ca - membru;
b) membrul care nu şi-a achitat cotizaţia timp de 2 luni consecutiv, va primi o scrisoare de atenţionare, urmata de o perioadă
de o luna pentru a-şi putea achita cotizaţia restantă. In cazul in care după această perioadă de timp (3 luni) nu se achita
cotizaţia restantă, acestuia i se retrage calitatea de membru.
Art. 24 - Excluderea din AMSPPR se face de către Consiliul Director după audierea Consiliului Director al Filialei Regionale.
Excluderea se aplică:
a) unui membru ce i s-au retras drepturile cetăţeneşti sau dacă nu i se recunoaşte calificarea profesională;
b) unui membru ce acţionează contra scopului şi obiectivului asociaţiei sau lezează interesele Asociaţiei, sau face parte în
acelaşi timp din cadrul unei alte asociaţii, ale cărei scopuri au fost constatate de către Consiliul Director ca fiind incompatibile şi
contradictorii cu cele ale AMSPPR;
c) dintr-un motiv eventual suplimentar ce constă în calitatea persoanei ce este membru şi care, de asemenea, nu este
compatibilă cu scopurile asociaţiei;
d) dreptul de contestaţie al membrului în cauză se poate exercita in termen de 4 săptămâni.
Art. 25 - Retragerea calităţii de membru sau excluderea se aduce la cunoştinţă prin scrisoare recomandată de justificare.
Art. 26 - Retragerea calităţii de membru pentru neplata la timp a cotizaţiei devine aplicabilă prin hotărârea Consiliului Director
al Filialei Regionale şi devine aplicabilă după o perioadă de contestaţie de 2 săptămâni.
Excluderea devine aplicabilă după o perioada de contestaţie de 4 săptămâni.

Art. 27 - Hotărârea Consiliului Director poate fi contestată de Adunarea Generală - hotărârea Adunării Generale rămâne
definitivă
CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 28 - Membrii AMSPPR sunt înscrişi în Filiale Regionale ce funcţionează după acelaşi Statut şi sunt subordonate organelor
de conducere alese.
Art. 29 - Din necesităţi de organizare funcţională şi pentru a oferi condiţii optime de desfăşurare a activităţii se vor înfiinţa nouă
Filiale Regionale, după cum urmează:
1) Filialele Regionale ale asociaţiei şi sediile aferente sunt următoarele:
 Filiala Regionala Ardeal Nord, sediu:
Cluj-Napoca
 Filiala Regionala Ardeal Sud, sediu:
Braşov
 Filiala Regionala Banat, sediu:
Arad
 Filiala Regionala Crişana, sediu:
Oradea
 Filiala Regionala Dobrogea, sediu:
Constanţa
 Filiala Regionala Moldova, sediu:
laşi
 Filiala Regionala Muntenia I, sediu:
Bucureşti
 Filiala Regionala Muntenia II, sediu:
Piteşti
 Filiala Regionala Oltenia, sediu:
Craiova
2) Judeţele arondate Filialelor Regionale sunt următoarele: Ardeal Nord: Alba, Bistriţa Năsăud, Cluj, Harghita,
Maramureş, Mureş, Ardeal Sud: Braşov, Covasna, Sibiu, Banat: Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Crişana:
Bihor, Satu Mare, Sălaj Dobrogea: Brăila, Calaraşi Constanţa, Galaţi, Tulcea, Moldova: Bacău, Botoşani, laşi, Neamţ,
Suceava, Vaslui Muntenia I: Mun. Bucureşti, Buzău, Giurgiu, lalomiţa, Prahova, Teleorman, Vrancea, Muntenia II: Argeş,
Dâmboviţa, Vâlcea, Oltenia: Dolj, Gorj, Olt.
Art. 30 - La nivelul municipiilor şi judeţelor se vor înfiinţa Centre Municipale şi Centre Judeţene conduse de către un consilier
municipal sau judeţean. Consilierii municipal şi judeţeni vor face automat parte din Consiliul Director al Filialei Regionale.
Art. 31 - Consiliul Director Regional este ales In următoarea ordine: pe judeţe şi apoi pe regiune, o dată la 3 ani.
Art. 32 - Adunările judeţene convocate de Centrul Judeţean au loc în măsura necesitaţilor locale. Adunările judeţene de
alegeri ale conducerilor locale vor avea loc o data la 3 ani.
Art. 33 - Centrele Municipale şi judeţene şi Filialele Regionale utilizează în relaţia cu autorităţile aceeaşi siglă, ştampilă şi
legitimaţie cu AMSPPR - cu menţionarea clară a denumirii Centrului sau Filialei respective.
Art. 34 - Minimum anual are loc o Adunare a Filialei Regionale, înaintea Adunării Generale Naţionale anuale.
Art. 35 - Filiala Regională va emite şi difuza un Buletin Informativ la două luni, buletin ce va cuprinde actualităţile regionale şi
naţionale, precum şi toate informaţiile la zi în domeniul legislaţiei sanitare, utile membrilor AMSPPR.
In acelaşi timp, fiecare Filială Regională are obligaţia de a trimite permanent acest Buletin Informativ Consiliului
Director precum celorlalte Filiale Regionale în scopul creării unei reţele informaţionale rapide în beneficiul direct al membrilor
AMSPPR.
Art. 36 - Alegerile pentru Consiliul Director Regional cat şi a delegaţilor pentru Adunarea Generala Naţională au loc o dată la
doi ani.
Art. 37 - Consiliul Director al Filialei Regionale:
a) este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinţi, trezorier, preşedinţii de Centre Judeţene, număr de membri, hotărât la nivel de
filială în aşa fel încât numărul total al membrilor să fie impar
b) are următoarele atribuţii:
- asigură conducerea curentă şi operativă a întregii activităţi a Filialei
- urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Director Naţional
- urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Regională.
Art. 38 - Preşedintele Filialei Regionale este automat membru în Consiliul Director Naţional, atât timp cât îşi exercită această
funcţie. Funcţia de Preşedinte a Centrelor Judeţene şi a Filialelor Regionale poate fi exercitată maxim pentru o perioadă de 2
mandate a 3 ani.
CAPITOLUL V ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 39 - Organele de conducere sunt următoarele:
A. ADUNAREA GENERALA NATIONALA
Art. 40 - Adunarea Generală Naţională a membrilor AMSPPR este organul suprem de conducere al asociaţiei. Ea este
alcătuită din delegaţii desemnaţi de Filialele Regionale, la care se adăugă membrii Consiliului Director Naţional.

Art. 41 - Consiliul Director Naţional fixează pentru fiecare regiune în funcţie de numărul membrilor, numărul de delegaţi. În
medie numărul este de 1 delegat la 15 membri.
Membrii reprezentaţi şi delegatul respectiv au, pentru semestrul precedent, cotizaţia achitată atât pentru Filiala
Regională cât şi pentru Sediul Central.
Art. 42 - In cadrul Filialelor Regionale, Adunările Generale Regionale validează prin vot delegaţii pentru Adunarea Generală
Naţională, propuşi de Centrele Judeţene precum şi suficienţi delegaţi de rezervă, până la data de 1 iulie a anului in curs şi
comunică lista delegaţilor la Consiliul Director Naţional în termen de o lună.
Art. 43 - Daca un delegat este ales in conducere, mandatul sau este invalidat pe durata exercitării acestei funcţii şi va fi
înlocuit de următorul delegat de pe lista Filialei Regionale.
Art. 44- In cazuri de forţă majoră sau în cazul unor delegaţi excluşi, înlocuitorii sunt selectaţi în ordinea numărului de voturi
obţinut în cadrul alegerilor.
Art. 45 - Adunarea Generala se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, de regula în al doilea semestru al anului.
Adunarea Generală se poate întruni în sesiune extraordinară de cate ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce intră în
competenta sa şi situaţia nu suferă amânare. Pregătirea Adunării Generale cat şi stabilirea locului, datei şi a ordinii de zi fac
parte din atribuţiile Consiliului Director.
Art. 46 - Convocarea se face in scris delegaţilor desemnaţi de Filialele Regionale, cu 20 de zile înainte de data întrunirii.
Convocarea membrilor delegaţi se face cu confirmare de primire.
Toţi membrii asociaţiei sunt informaţi asupra datei, a ordinii de zi a Adunării Generale în revista asociaţiei.
Art. 47 - Adunarea Generala este valabil constituita daca sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al membrilor
delegaţi la data convocării. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul Statutar de membri, se va face o nouă
convocare, după cel puţin 15 zile. In acest caz Adunarea Generala se va considera legal constituită cu orice număr de membri
prezenţi.
Art. 48 - Adunarea Generală este deschisă de preşedintele în funcţiune al asociaţiei sau, în caz de imposibilitate, de unul din
vicepreşedinţi, şi este condusă de un prezidiu alcătuit din 5-9 membri. La deschiderea Adunării Generale, preşedintele
AMSPPR anunţă numărul delegaţilor prezenţi conform evidenţei existente. Discuţiile Adunării Generale se consemnează întrun proces-verbal semnat de preşedinte şi vicepreşedinţi.
Art. 49- Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia
modificării Statutului asociaţiei pentru care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
Asociatul care într-o anumită problemă supusă hotărârilor Adunării Generale Naţionale, este interesat personal sau
prin soţul sau, ascendenţi, descendenţi sau rudele pana la gradul IV - nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
Propunerile pentru modificări de Statut şi sesizările despre încălcările acestuia se depun în scris de delegaţi cu
minimum 3 luni înainte de data desfăşurării Adunării Generale Naţionale la sediul central, pentru Comisia pentru Statut.
Aceasta este formată din 9 membri cu drept de vot, respectiv câte un reprezentant desemnat de fiecare Filiala Regională, altul
decât preşedintele acesteia. Comisia pentru Statut este convocată şi coordonată de preşedintele AMSPPR, care nu are drept
de vot. Propunerile şi rezoluţiile aprobate şi redactate de Comisia pentru Statut se validează de consilierul juridic al asociaţiei
şi se distribuie în timp util delegaţilor Adunării Generale Naţionale.
Art. 50 - Alegerea Preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Director Naţional se va face prin vot secret.
Candidaturile pentru alegerile în funcţiile naţionale din Biroul Permanent se depun în scris la sediul central cu 2 luni
înainte de data desfăşurării Adunării Generale Naţionale In cadrul căreia vor avea loc alegerile.
Comisia pentru Statut va verifica îndeplinirea condiţiilor statutare de fiecare candidat. Candidaturile pot fi însoţite de
c.v.-uri şi de programe electorale, care pot fi publicate la solicitarea candidaţilor în numărul de revistă premergător şedinţei
sau/şi în Mapa Adunării Generale Naţionale respective.
Art. 51 - I Ales este considerat acela care a obţinut cele mai multe buletine de vot - numărul celor mai multe voturi afirmative.
Abţinerile nu se iau în consideraţie. Alte amănunte se reglementează prin regulamentul de funcţionare al Adunării Generale.
Medicii aleşi în funcţiile de conducere la toate nivelele de către Adunarea Generală trebuie să îndeplinească cu
responsabilitate sarcinile specifice cerute pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei.
Neonorarea mai mult de 3 luni a acestor sarcini duce la revocarea din funcţie şi numirea interimară a altui membru de
către conducerea aleasă, până la viitoarea Adunare Generală.
II. In Consiliul Director Naţional pot fi aleşi medici stomatologi privaţi, membri ai AMSPPR, care îndeplinesc
următoarele condiţii:
a) sunt proprietari ai cabinetelor private în care îşi desfăşoară activitatea;
b) au o vechime minimă de 3 ani consecutivi ca membru cotizant;
c) au îndeplinit anterior funcţii lucrative la nivele de bază (orăşenesc, municipal).
Art. 52 - Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) aproba Statutul asociaţiei precum şi modificările necesare;
b) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
c) dezbate şi aprobă Raportul anual prezentat de Consiliul Director privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării
Generale. In cazul în care în urma prezentării unei secţiuni a Raportului anual nu se obţine prin votul delegaţilor prezenţi
majoritatea simplă pozitivă 51%, acest vot reprezintă condiţia primirii unei sancţiuni, care să meargă până la revocarea din

funcţie a respectivului membru ales în funcţie de conducere;
d) aprobă anual bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei, precum şi modul de folosire al mijloacelor financiare şi băneşti,
dezbate şi aprobă raportul comisiei de cenzori;
e) stabileşte cotizaţia anuală şi raportul dintre cotizaţia ce se împarte între Filiala Regională şi administraţia centrală;
f) stabileşte obiectivele generale ale asociaţiei între Adunările Generale sau pe perioade mai lungi;
g)pentru zonele declarate oficial de către instituţiile statului ,,zone defavorizate" se poate stabili, la cererea beneficiarului, de
către Consiliul Director, o cotă redusă de cotizaţie.
Art. 53 - Şedinţa Adunării Generale este publică dacă Adunarea Generală nu hotărăşte altfel. Adunarea Generală hotărăşte
asupra participării unor persoane.
Art. 54 - Propuneri in Adunarea Generală se pot face:
a) de către fiecare delegat;
b) de către Consiliul Director;
c) de Consiliul Director al Filialei Regionale;
d) de către cel puţin 20 de membri ai asociaţiei;
e) în cazurile c) şi d) numai în scris.
Art. 55 - Propuneri care se referă la ordinea de zi se pot face oricând până la sfârşitul dezbaterilor legate de punctul respectiv.
Propunerile care modifică ordinea de zi se fac în scris cu cel puţin două săptămâni înaintea şedinţei la Consiliul Director,
pentru a putea fi aduse apoi la cunoştinţă imediat membrilor Adunării Generale.
B. CONSILIUL DIRECTOR
Art. 56 - Consiliul Director Naţional este ales pentru o perioadă de 3 ani de către membri delegaţi în Adunarea Generală
Naţională. Consiliul Director se compune din 17 membri:
 1 preşedinte;
 6 vicepreşedinţi;
aleşi de Adunarea Generala Naţională
 1 trezorier;
 9 preşedinţi de Filiala Regionala - aleşi de Adunările Generale ale filialelor.
Art. 57 - Consiliul Director încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei. Acesta desemnează în prima sa şedinţă,
unul din vicepreşedinţii aleşi, care va înlocui preşedintele în cazuri speciale şi de forţă majoră şi, de asemenea, repartizează
sarcinile principale, împărţite pe departamente, preşedintelui, vicepreşedinţilor, trezorierului, directorului executiv.
Art. 58 - Consiliul Director exercita în perioada dintre sesiunile Adunării Generale Naţionale conducerea generala a asociaţiei
şi hotărăşte în toate chestiunile ce intră în competenţa sa pe baza prezentului Statut şi a hotărârilor Adunării Generale.
Art. 59 - Consiliul Director se întruneşte o dată la două luni sau mai des, dacă situaţia o impune. Convocarea este făcută de
către preşedintele asociaţiei sau de către 1/3 din numărul membrilor săi şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritate din numărul membrilor prezenţi şi
se semnează de către preşedintele asociaţiei şi directorul executiv.
Art. 60 - Membrii Consiliului absenţi nemotivat la 3 şedinţe consecutive vor fi excluşi prin votul a cel puţin 2/3 din membrii
Consiliului sau, în caz excepţional, a tuturor membrilor Statutari ai Consiliului. Locurile vacante vor fi completate în aceeaşi
şedinţă cu un alt membru al asociaţiei, cu aceeaşi reprezentativitate cu a membrului exclus pentru tot restul perioadei până la
noile alegeri.
Cumulul de funcţii nu este permis la nici un nivel.
Art. 61 - Consiliul Director exercita următoarele atribuţii între Adunările Generale:
a) stabileşte departamentele şi persoanele direct răspunzătoare de activitatea acestora. Analizează periodic problemele
fiecărui departament şi stabileşte direcţiile de acţiune în perioada următoare;
b)analizează activitatea Filialelor Regionale, contribuind la reglementarea condiţiilor de lucru, în aşa fel încât să rezulte o
dezvoltare armonioasă şi continuă a acestora;
c)realizează programul de colaborare între AMSPPR şi guvern, autorităţi centrale şi regionale, în vederea promovării scopului
şi obiectivelor asociaţiei;
d)aproba structura organizatorica la nivelul Sediului Central, inclusiv grila de salarizare pentru personalul necesar, bugetul de
venituri şi cheltuieli;
e)aprobă programul de acţiuni al asociaţiei în cadrul obiectivelor generale şi a hotărârilor stabilite de Adunarea Generală
Naţională;
f) analizează şi aprobă programul de activitate şi modul de îndeplinire a tuturor atribuţiilor preşedintelui asociaţiei, cu care
stabileşte de comun acord modul de reprezentare a asociaţiei în plan intern şi internaţional;
g)Consiliul Director Naţional poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane ce nu au
calitatea de asociat, ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile:
- încheierea actelor juridice, în numele şi pe seama asociaţiei
- îndeplinirea altor atribuţii prevăzute în Statut şi care nu contravin Statutului, sau stabilite de Adunarea Generală.
h) Acceptarea calităţii de membru al Asociaţiei este confirmată de Consiliul Director al Filialei Regionale şi ratificată de

Consiliul Director Naţional.
Consiliul Director Naţional asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale a AMSPPR.
C. BIROUL PERMANENT
(preşedinte, vicepreşedinţi, trezorier, director executiv)
Art. 62 - Preşedintele AMSPPR are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea curentă, operativă şi permanentă a întregii activităţi a asociaţiei;
b)urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
c) reprezintă asociaţia în relaţiile interne şi internaţionale şi o angajează prin semnătura sa faţă de organele Statutului şi terţe
persoane fizice din ţară şi străinătate. Aduce la cunoştinţa Consiliului Director toate legăturile şi contractele stabilite şi, de
comun acord, apreciază modul de reprezentare a asociaţiei în plan intern şi internaţional;
d) urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei aprobat de Adunarea Generală;
e) supune la vot spre aprobarea Adunării Generale sau, după caz, Consiliului Director, proiectele de hotărâri, contractele de
sponsorizare cu diferite firme, alte documente ce angajează asociaţia in relaţii contractuale sau de parteneriat;
f) conduce,controlează şi îndrumă activitatea vicepreşedinţilor, a directorului executiv, a personalului Sediului Central;
g) Îndeplineşte sarcinile trasate de Adunarea Generală sau Consiliul Director. Preşedintele poate delega din proprie iniţiativă
sau la propunerea Consiliului Director, prin decizie, o parte din atribuţiile sale vicepreşedinţilor, directorului executiv sau altor
membri ai Consiliului Director.
h) Funcţia de preşedinte poate fi exercitată maxim pentru o perioadă de 3 mandate.
Art. 63 - Vicepreşedinţii asociaţiei au următoarele atribuţii:
a) conduc şi răspund de activitatea departamentelor stabilite în Consiliul Director;
b) răspund de activitatea de organizare a Filialelor Regionale stabilite de Consiliu şi informează preşedintele şi Consiliului
Director de cele constatate;
c) aduc la îndeplinire sarcinile stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director Naţional şi preşedinte; unul din vicepreşedinţi
este desemnat de Consiliul Director sa înlocuiască preşedintele în lipsa acestuia sau în situaţii speciale.
Trezorierul face parte din Biroul Permanent. Trezorierul este ales de Adunarea Generala Naţională şi răspunde de
activitatea Departamentului Financiar-Contabil.
Art. 64 - Directorul executiv al asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte ca activitatea asociaţiei să se desfăşoare cu respectarea legislaţiei şi a prevederilor prezentului Statut;
b) ţine evidenta hotărârilor şi deciziilor, colaborează cu juristul asociaţiei, astfel încât toate acţiunile elaborate să fie legale.
Contrasemnează actele stabilite de Consiliul Director;
c) urmăreşte îndeplinirea relaţiilor stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director şi preşedinte;
Se înfiinţează Departamentul Juridic în cadrul executivului.
CAPITOLULVI
FUNCŢIA ONORIFICĂ
Art. 65 - Toate funcţiile din cadrul asociaţiei sunt onorifice cu excepţia directorului executiv, contabilului, secretarei, curierului,
juristei / avocatei şi alt personal considerat necesar. Atribuţiile personalului angajat se vor stabili prin Fişa-post aprobată de
Consiliul Director. Funcţiile personalului mai sus enumerat sunt retribuite prin Decizia Consiliului Director.
Activitatea de preşedinte al asociaţiei poate fi compensată, daca resursele o permit, cu o suma a cărei valoare este stabilită de
către Adunarea Generală a asociaţiei.
CAPITOLUL VII
PATRIMONIU ŞI VALOARE
Art. 66 - Patrimoniul asociaţiei este constituit din mijloace băneşti provenind din: cotizaţii, donaţii, dobânzi, contribuţii, etc.
precum şi din mijloace fixe şi obiecte de inventar achiziţionate sau primite prin donaţii de Sediul Central şi de Filialele
Regionale.
CAPITOLUL VIII
VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 67 - Fiecare membru plăteşte o cotizaţie lunară care însumează două componente:
a. una stabilită de Adunarea Generală AMSPPR ce va fi destinată derulării întregii activităţi centrale;
b. una stabilita de Adunarea Generala a Filialelor Regionale ce va fi destinată exclusiv derulării activităţii acesteia.
Art. 68 - Folosirea mijloacelor băneşti se face conform indicaţiilor Consiliului Director în cadrul şi în limitele bugetului.
Art. 69 - La nivelul Filialelor Regionale, Adunarea Generală Naţională poate decide o cotizaţie suplimentară faţă de cea de
bază în raport cu necesităţile locale.

Art. 70 - Alte surse de venit pot fi: donaţii, sponsorizări, alte venituri.
Art. 71 - Asociaţia achită membrilor săi trimişi în delegaţie cheltuielile de deplasare cât şi diurna cuvenită unor tarife stabilite,
precum şi cheltuielile de cazare. Aceasta se aduce la cunoştinţa membrilor.
Art. 72 - Toate decontările, cheltuielile trebuie limitate astfel încât să nu permită realizarea unor profituri sau pierderi.
COMISIA DE CENZORI
Art. 73
a) Controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori aleasă de Adunarea Generala a AMSPPR, alcătuită din
3 membri, din care unul este expert contabil.
b) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
c) Cenzorii pot participa la şedinţa Consiliului Director, fără drept de vot.
d) Cenzorii răspund pentru activitatea lor numai în faţa Adunării Generale. Ei sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor.
e) Constituirea unei Comisii de Inventariere a patrimoniului asociaţiei, compusă din 3 membri.
Art. 74 - Cenzorii controlează gestiunea asociaţiei, avizează şi verifică bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil ca şi
operaţiile financiare, supraveghează regulamentul, evidenta şi prezintă Adunării Generale raportul lor.
In caz de constatări şi concluzii divergente, membrii Comisiei de Cenzori vor face rapoarte separate care vor trebui să
fie prezentate Adunării Generale împreună cu punctul de vedere al preşedintelui asociaţiei.
Art. 75 - Comisia de Cenzori mai întocmeşte procese-verbale în care vor consemna toate constatările, concluziile şi
recomandările lor.
Rapoartele şi procesele-verbale ale Comisiei de Cenzori se înscriu într-un registru special. Un exemplar din aceste rapoarte
sau procese-verbale va fi prezentat preşedintelui asociaţiei, direct sau prin contabil, după ce a fost înregistrat.
Art. 76 - Preşedintele asociaţiei răspunde de aducerea la îndeplinire a recomandărilor Comisiei de Cenzori, faţă de care nu şia exprimat opinii divergente.
In cazul constatării unor nereguli grave, Comisia de Cenzori poate cere convocarea Adunării Generale în sesiune
extraordinară.
CAPITOLUL IX
PUBLICAŢII
Art. 77 - Asociaţia va edita revista proprie cu titlul ,,Viata Stomatologică". La nivelul Filialelor Regionale se va edita şi difuza
,,Buletinul Informativ" - organ de presă regional şi va putea înfiinţa o editură proprie in condiţiile Art. 40 din Legea nr. 21/1924.
Publicarea odată la doua luni a unui Buletinul Informativ Naţional - cu titlul ,,Stomatologia Privată, Quo Vadis ?".
CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE Şl COMUNE
Art. 78 - Prezentul Statut se completează cu prevederile Legii nr.74/1995.
Art. 79 - Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele condiţii:
1) Prin decizia asociaţiei, atunci când Adunarea Generală, potrivit art. 39 din Legea nr. 21/1924; a hotărât dizolvarea.
2) De drept:
a) când scopul social a fost realizat;
b) când scopul asociaţiei nu mai poate fi realizat;
c) când asociaţia din cauză de insolvabilitate nu-şi mai poate continua activitatea;
d) când Consiliul Director nu mai poate fi constituit în conformitate cu Statutul;
e) când numărul asociaţilor a scăzut sub limita fixată de lege.
3) Prin judecată:
a) când scopul sau acţiunea asociaţiei a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice;
b) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite;
c) când asociaţia, fără a fi autorizată, urmăreşte alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
d) când deciziile Adunării Generale sunt luate cu violarea dispoziţiilor Statutului sau ale legilor in vigoare.
4) Prin decizia instanţelor de judecată în cazurile Art. 25 §i 26 din Legea nr. 21/1924.
Art. 80 - Oricare ar fi cauza încetării personalităţii juridice, patrimoniul persoanei juridice va primi destinaţia indicată de
hotărârea Adunării Generale Naţionale luate înainte de dizolvare. Adunarea Generală nu poate atribui bunurile rămase decât
unei alte persoane juridice de drept, cu scop identic sau similar.
Patrimoniul persoanelor juridice dizolvate pentru vreuna din cauzele arătate la Art. 53, lit. a şi b din Art. 81, trece în
fondul de asistenţă socială.
Art. 81 - Radierea persoanei juridice din registrul persoanelor juridice se face conform legii.

MOTIVAŢIE 2009
Reeditarea ediţiei a IV-a a Statutului AMSPPR actualizată în conformitate cu modificările şi completările înregistrate în
justiţie potrivit O.G. nr. 26 / 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a impus ca decizie
a CDN al AMSPPR în baza opiniei legate formulată de subsemnata, în calitate de avocat al AMSPPR.
Datorită faptului că în decursul anilor 2007 - 2009 asistenţa juridică acordată atât pentru activităţile curente dar şi
pentru cele judiciare m-a obligat să cercetez documentele în baza cărora au fost înregistrate în justiţie modificările şi
completările Statutului şi ale Actului constitutiv al AMSPPR, am ajuns la concluzia ca versiunea Statului - ediţia a IV-a 2006
conţine unele inadvertente în raport cu procedura de înregistrare în justiţie.
Din acest motiv am apreciat ca în condiţiile în care actualmente nu se poate încă înregistra în justiţie noul statut
adoptat în AGN a AMSPPR 2008 se impune reeditarea statului în vigoare, cu corecturile de rigoare impuse de conţinutul
încheierilor judecătoreşti pronunţate de instanţă până în ianuarie 2007, când s-a înregistrat ultima dată o modificare statutară.
In acest sens, subliniez faptul ca la acea data (ianuarie 2007) a fost înregistrată în justiţie (odată cu modificarea componenţei
CDN) şi eliminarea cuvântului "patronală" din art. 1 al Statutului AMSPPR, în baza hotărârii AGN 2006.
Deoarece acest aspect nu a fost cunoscut, în AGN din septembrie 2007 s-a reluat pe ordinea de zi eliminarea
cuvântului patronală din art. 1 al Statutului AMSPPR, modificarea fiind adoptată cu cvorumul necesar.
Îmi rezerv dreptul de a nu comenta asupra acestor aspecte, făcând doar precizarea că la acel moment asistenţa
juridică era acordată de alte persoane.
Pentru a crea o viziune obiectivă menţionez totodată că procedura în baza căreia se înregistrează în justiţie astfel de
modificări este deficitară, mai ales datorita faptului că nu presupune depunerea formei actualizate a documentului (în speţă
statutul) astfel cum a rezultat în urma modificărilor şi completărilor adoptate în AGN.
In aceasta formă reactualizată am încercat să fie redat întocmai conţinutul Statutului, astfel cum reiese acesta în baza
încheierilor judecătoreşti ce îl fac opozabil tuturor.
Singura intervenţie asupra textului vizează exclusiv erori materiale, de topică ori exprimare (inclusiv utilizarea ordinii
alfabetice), iar acolo unde o atare operaţie ar fi putut fi interpretabilă nu am făcut-o, motiv pentru care textul pare "neşlefuit."
Am ales aceasta variantă tocmai pentru ca textul să fie autentic, raţiunea acestui demers fiind cea de a reda conţinutul
Statutului AMSPPR astfel cum acesta a fost înregistrat în justiţie până la acest moment (adică ianuarie 2007, data la care a
avut loc ultima înregistrare a unei modificări a Statutului).
Prezenta reeditare a fost realizată cu sprijinul personalului sediului central, pentru care aduc mulţumiri pe această
cale.
Av. Luciana Mihai
MOTIVAŢIE (2006)
Adunarea Generala Naţională a AMSPPR din 2005 a aprobat tipărirea ediţiei a IV -a a Statutului AMSPPR, ediţia 2006
cu modificările aprobate de delegaţi şi justiţie în anii 2002, 2003, 2004, 2005.
MOTIVAŢIE (2002)
Apariţia în 30 ianuarie 2000 a O.G. nr. 26, publicată în M.O. al României partea I, anul XII, nr.39, referitoare la
activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor, O.G. care abrogă Legea 21/1924, a dus la reconsiderarea şi refacerea prezentului Statut în
conformitate cu noile prevederi legale.
Adunările Generale Naţionale ale AMSPPR din anii 1998, 1999, 2000 §i 2001 au analizat de asemenea prezentul
Statut, în fiecare an un număr important de modificări de Statut fiind aprobate cu majoritate Statutară de voturi de către
delegaţi şi aprobate ulterior în justiţie (un total de 33 de modificări). Aceste modificări corective ale Statutului au apărut din
necesitatea ca acesta să devină mai precis şi pentru a răspunde mai bine intereselor generale şi regionale ale unei vieţi
democratice de asociaţie.
Tipărirea ediţiei a Ill-a (2002) a Statutului AMSPPR, cu toate modificările din 1998,1999, 2000 §i 2001 s-a arătat a fi o
necesitate, astfel ca Statutul în forma sa unificată şi completă să poată fi oricând accesibil în totalitatea sa tuturor celor
interesaţi, noii membri înscrişi, membrii cu vechime, membrii aleşi în funcţii de conducere la nivel judeţean, regional sau
central.
Tipărirea ediţiei a Ill-a a Statutului AMSPPR constituie îndeplinirea de către Consiliul Director Naţional a doua decizii
votate în unanimitate de Adunările Generale Naţionale din anii 1999 şi 2000. In procesul verbal al Adunării Generale Naţionale
din 1999 ultimul paragraf arăta: ,,Statutul va fi reactualizat conform noilor modificări şi completări." In procesul verbal al
Adunării Generale Naţionale din 2000 ultimul paragraf, cu numărul 17 arată: ,,Retipărirea Statutului cu toate modificările
intervenite în 1998 - 2000 şi aprobate în justiţie. In sensul acestor propuneri de modificări, cu care membrii Adunării Generale
Naţionale a AMSPPR sunt de acord, se va redacta Actul adiţional de modificare al Statutului cât şi retipărirea acestuia."

MOTIVAŢIE (1997)
Din 1990 şi până azi au apărut numeroase legi şi norme ce reglementează activitatea de asistenţă medicală privată în
special, şi activităţile întreprinzătorilor particulari în general, fapt ce ne aduce în situaţia de a reconsidera multe din prevederile
actualului Statut al Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Liberă Practică din România. Totodată, Legea nr.21/1924 pentru
persoane juridice (Asociaţii şi Fundaţii), valabilă şi astăzi, menţionează nişte elemente obligatorii pe care trebuie să le respecte
orice persoană juridică de tip Asociaţie.
Situarea activităţilor noastre de Asociaţie profesională într-un peisaj al societăţii româneşti actuale, dominat de
existenţa mai multor iniţiative şi orientări ale diverselor asociaţii profesionale - unele nefiind foarte clar exprimate şi neracordate
la realităţile practicii profesiei libere în stomatologia privată – ne aduce în situaţia de a oferi membrilor noştri asociaţi nişte
repere foarte clare ale organizării noastre pentru perioada imediat următoare.
Avem în acelaşi timp şansa să colaborăm într-un contract de parteneriat cu una dintre cele mai puternice Asociaţii
profesionale de medici stomatologi din Europa - F.V.D.Z. - Freier Verband Deutscher Zahnarzte - care printre multiplele
ajutoare pe care ni le-a oferit, a adus spre exemplu Statutul german ce a stat şi stă la baza activităţii lor de peste 40 de ani şi
care este un element de lucru foarte eficient şi precis în activitatea de zi cu zi.
Alături de Legea nr.21/1924, de Statutul Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Liberă Practică din România şi Codul
Deontologic şi de Statutul Asociaţiei am utilizat spre documentare:
- Legea nr.74/1995 pentru exercitarea profesiunii medicale şi a înfiinţării Colegiului Medicilor din România;
- Statutul Colegiului Medicilor din România şi Codul Deontologic;
- Statutul Camerei Medicilor din judeţul laşi;
- Punctul de vedere al C.C.I. laşi cu privire la funcţionarea societăţilor comerciale cu obiectivul activităţii asistenţei medicale;
Concluziile şedinţelor de Consiliu Naţional ce au avut drept scop analizarea modificărilor necesare de a fi efectuate în
Statutul Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Libera Practică din România
ADDENDA
ALTE MODIFICARI APROBATE DE ADUNARILE GENERALE NATIONALE
ANUALE ULTERIOR EDITIEI 2006

