CE ESTE CMDR ? CE ESTE AMSPPR ?
REPERE LEGALE
TEMEIUL
CONSTITUŢIONAL
DE ÎNFIINŢARE

LEGISLAŢIA
SPECIFICĂ
DE FUNCŢIONARE

CMDR
ARTICOLUL 34 DIN CONSTITUŢIE
DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea
igienei şi a sănătăţii publice.
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de
asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi
recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale
şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de
protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se
stabilesc potrivit legii.
Legea 308 din 28 iunie 2004
privind exercitarea profesiei de medic dentist,
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor Dentişti din România
LEGEA 95 / XIII din 14 aprilie 2006
Exercitarea profesiei de medic dentist
Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti
din România

AMSPPR
ARTICOLUL 9 DIN CONSTITUŢIE
SINDICATELE, PATRONATELE SI
ASOCIATIILE PROFESIONALE
Sindicatele, patronatele si asociatiile
profesionale se constituie si îsi desfasoara
activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii.
Ele contribuie la apararea drepturilor si la
promovarea intereselor profesionale,
economice si sociale ale membrilor lor.

Legea 21 din 1924 pentru persoane juridice
(asociaţii şi fundaţii)

Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie
2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
LEGE Nr. 246 din 18 iulie 2005
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

OBLIGATIVITATEA
APARTENENŢEI
UNUI MEDIC
STOMATOLOG

LEGEA 95 / XIII: APARTENENŢA OBLIGATORIE
Art. 474. – (1) Profesia de medic dentist, indiferent de
forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se
exercită numai de către medicii dentişti membri ai
Colegiului Medicilor Dentişti din România.

LEGE NR. 246:APARTENENŢA FACULTATIVĂ
„ART. 1 (1) Persoanele fizice şi persoanele
juridice care urmăresc desfăşurarea unor
activităţi de interes general sau în interesul
unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor
personal nepatrimonial pot constitui asociaţii
ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.”

DEFINIŢIA ŞI
CARACTERUL
ORGANIZAŢIEI /
ASOCIAŢIEI

LEGEA 95 / XIII
Art. 500. – (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România
este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial,
de drept public, cu responsabilităţi delegate de
autoritatea de stat, în domeniul autorizării,
controlului şi supravegherii profesiei de medic
dentist ca profesie liberală, de practică publică
autorizată.

STATUTUL AMSPPR

OBIECTIVELE
LEGALE /
STATUTARE

LEGEA 95 / XIII
Art. 502. – (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România
are următoarele atribuţii generale:
colaborează în domeniul său de competenţă cu
Ministerul Sănătăţii Publice, prin asigurarea
controlului aplicării regulamentelor şi normelor
care organizează şi reglementează exercitarea
profesiei de medic dentist, indiferent de forma de
exercitare şi de unitatea sanitară în care se
desfăşoară;

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. 3 – AMSPPR funcţionează şi ca persoană
juridică de drept privat pe baza prezentului
Statut.
STATUTUL AMSPPR
Art. 7 – AMSPPR promovează şi reprezintă
interesele membrilor săi în exercitarea în mod
liber a profesiunii medicale în sistem privat,
participând la elaborarea, propunerea şi/sau
susţinerea de măsuri legislative şi administrative
corespunzătoare, la toate nivelele structurilor de
stat, centrale sau locale.

Concluzii: Cele 2 organizaţii au un caracter paralel din punct de vedere legal, fiind complementare, fiecare având rolul său
bine definit în viaţa profesională, la fel ca cele 2 şine ale căii ferate.
Dr. Voicu A. David
Preşedinte AMSPPR

