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1997 – 2007: 3 aniversări
În articolul „Istoria AMSPPR (I) „ am descris cele mai importante evenimente din viaţa asociaţiei în perioada 1990 –
2000. Înainte de a parcurge ani următori şi întrebându-mă unde era AMSPPR acum 10 ani, nu poate fi trecut cu vederea anul
crucial 1997. Acest an deosebit pentru istoria AMSPPR merită a fi descris şi aniversat pentru 3 evenimente strategice, adevărate
plăci turnante pentru asociaţie: apariţia Statutului 1997, iniţierea colaborării cu CMR, începerea relaţionării cu CNASS.
STATUTUL AMSPPR 1997, O NECESITATE
La sfârşitul anului 1996 Statutul AMSLPR din 1990 devenise necorespunzător. La ultima întâlnire a conducerilor Filialelor
Judeţene ale AMSLPR din toamna anului 1996 de la Casa Armatei din Bucureşti participaseră circa 30 de reprezentanţi din ţară,
şedinţă care lipsită de ordine de zi s-a desfăşurat ca de obicei, fiecare luând cuvântul cu ce îl durea în judeţ sau la cabinetul
propriu, neajungându-se la nici o concluzie, nevotându-se nici o decizie practică, toţi participanţii plecând aşa cum au venit. O
concluzie teoretică plutea totuşi în aer şi în minţile câtorva: vechiul Statut AMSLPR din 1990 nu mai corespundea ca formă şi fond
organizatoric noilor necesităţi ale membrilor asociaţi, aduse şi impuse de reforma sanitară în derulare: apariţia CMR şi CNASS,
apropierea de legislaţia UE, etc.
Din aceste motive un comitet de iniţiativă format din reprezentanţi dinamici şi cu idei ai Filialelor Judeţene active a
constituit un Consiliu Naţional Interimar, care să secondeze conducerea Găucan, ocupându-se în paralel cu redactarea proiectului
unui nou Statut funcţional. În aprilie 1997 la sediul provizoriu al AMSLPR din str. Presei nr. 6, timp de 3 zile s-a lucrat pe text. Au
fost prezenţi circa 10-15 persoane: dr. Găucan, dr. Enescu, dr. Macavei (Bucureşti), dr. Gutmann (Munchen), dr. Săvinescu (Iaşi),
dr. Cordoş (Cluj), dr. David (Arad), dr. Dan (Braşov), dr. Pătraşcu (Constanţa), dr. Gîrlea (Brăila), dr. Aninoiu (Craiova), ….şi ne
cerem scuze celor nemenţionaţi datorită lacunelor memoriei, rugându-i să ne semnaleze prezenţa lor atunci pentru o dreaptă
relatare.
De ce au fost doar medici stomatologi şi nu jurişti ? Dacă pentru un SRL există avocaţi, notari care au texte standard pe
care le adaptează din 1990 încoace, la o asociaţie rezultată prin libera asociere, necesităţile sunt complet noi şi ele trebuie decise
de asociaţii însăşi şi nu de terţe persoane străine de esenţa cabinetului privat şi de liberalismul specific al profesiei. Validarea şi
înregistrarea imediată, fără probleme a noului Statut în justiţie în forma iniţială propusă a arătat în mod clar grija şi
responsabilitatea cu care acesta a fost redactat.
PREVEDERI FUNDAMENTALE 1997
Noul Statut 1997 a reorganizat teritorial asociaţia pe model piramidal cu 8 filiale regionale, structuri juridice, financiare şi
organizatorice autonome, care permit o funcţionare economică din punct de vedere al cheltuielilor pentru sediu, al personalului
angajat, al dotării tehnice, al posibilităţilor de deplasare, al veniturilor reale a membrilor, etc., respectând în acelaşi timp specificul
cultural şi istoric al regiunilor. Filialele Regionale sunt compuse din 3-8 judeţe. Consiliul Director Naţional a fost structurat din cei 8
preşedinţi de Filiale Regionale aleşi local şi din Biroul Permanent (Preşedinte, Vicepreşedinţi, Trezorier) aleşi central de Adunarea
Generală Naţională. Comisiile de Cenzori şi-au intrat în atribuţii la nivel local şi central. S-a instituit modelul decizional democratic:
membri de bază, normă de reprezentare, delegaţi, organe de conducere (Adunarea Generală Naţională, Consiliul Director
Naţional), Biroul Permanent având un rol pur executiv al deciziilor AGN şi CDN.
Noul Statut, obligatoriu pentru toate structurile judeţene şi regionale, a fost votat de AGN din septembrie 1997, înregistrat
în justiţie, tipărit ca ediţia I 1997 şi distribuit la toţi membrii existenţi (circa 700) şi în plus în mod promoţional la încă circa 2000 de
adrese de ne-membri. O dată cu votarea unui nou Statut, AGN 1997 a ales şi o nouă echipă de conducere (echipa Săvinescu)
care să pună în practică prevederile acestuia.

ARUNCAREA ÎN VALURI 1997
Statutul unei organizaţii poate fi considerat o bucată de hârtie care nu valorează nimic dacă nu este respectat de membrii
asociaţiei şi dacă nu există oamenii de acţiune aleşi care să se angajeze să-l transforme în fapte şi acţiuni concrete. Un Statut
bun creează mediul favorabil, contextul general necesar pentru ca membrii din conducerea locală / centrală să poată acţiona în
mod organizat în interesul membrilor asociaţi iar aceşti să deţină un instrument de feed-back, de control permanent de jos prin
intermediul AGN, a activităţii celor aleşi.
Bazată pe noul Statut, noua echipă aleasă a început să facă faţă urgenţelor imediate şi provocărilor existente: sediu
propriu închiriat, angajare de personal cu normă întreagă, declaraţii de adeziune, bază de date, legitimaţii, dotarea cu birotică,
comunicaţii, revistă periodică proprie, buletine informative ale filialelor regionale, etc. Peste toate acestea, 2 acţiuni fundamentale
au marcat toamna anului 1997, ambele semnificând ieşirea AMSPPR pe scena politicii profesionale medicale având 2 ţinte
precise: în cadrul corpului profesional CMR, în cadrul reformei din sănătate, CNASS…
AMSPPR – CMR 1997
O dată cu noul AMSPPR începea să funcţioneze din vara 1997 şi noul CMR în care stomatologia ocupa locul tradiţional şi
bine ştiut de profesie pe cât de marginalizată, pe cât de invidiată. În august 1997, CMR lansează pentru consultări în ţară proiectul
noului Cod Deontologic. AMSPPR, cu „lecţiile făcute”, predă în 1997 peste 30 de propuneri de modificări ale Codului
Deontologic al CMR, multe dintre ele preluate şi existente în actualul Cod în vigoare. Acţiunea stârneşte iritare, invidie, atât în
cadrul CMR (AMSPPR fiind singura organizaţie medicală pe specialităţi ce are un cuvânt greu de spus decis democratic) cât şi
reacţii negative, ostile din partea noii asociaţii concurenţiale UNAS (conduse de decani) apărută peste noapte.
Acesta a fost punctul originar de referinţă de la care a început şi pe care s-a bazat întreaga relaţie AMSPPR – CMR (mai
recent CMDR) ce s-a derulat în ultimii 10 ani.
AMSPPR - CNASS 1997
O dată cu CMR se constituia în vara 1997 CNASS, primele contribuţii pentru Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale
de Sănătate începând să fie colectate începând cu 1998, deşi sistemul nu începuse efectiv să funcţioneze şi îşi căuta cu febrilitate
sisteme de referinţă. AMSPPR nu aşteaptă ca sistemul să devină operaţional şi realizează rapid 2 materiale de amploare. Primul,
intitulat „Stomatologia privată şi sistemul ASS” constituie analiza pe 27 de pagini a efectelor negative şi pozitive ale
implementării legii 145 / 97 a ASS în stomatologia privată, material adresat membrilor şi care reprodus integral a constituit
numărul inaugural al Buletinului Informativ Naţional „Stomatologia Privată Quo Vadis”. Al 2-lea document „Prestaţii
stomatologice de bază pentru adulţi – propuneri pentru sistemul ASS” a fost conceput sintetic pe 4 pagini pentru guvernanţi,
fiind depus la MSF, la CNASS şi la numeroase CJASS în noiembrie 1997. Pe acest document bine primit de CNASS deoarece
oferea un sistem de referinţă pentru stomatologie şi care promovează 2 concepte europene în asigurările sociale (prestaţii
sociale – de bază şi prestaţii libere – private, inclusiv cu propuneri concrete) se bazează actualul sistem al ASS în stomatologie
cât şi activitatea vicepreşedinţilor AMSPPR responsabili cu Departamentul Asigurări din 1997 până în prezent
O PRIVIRE RETROSPECTIVĂ
Datorită Statutului AMSPPR 1997 (cu micile modificări ulterioare) a fost posibil ca AMSPPR să evolueze în
perioada 1997 – 2007 înspre ceea ce este în prezent, ca rezultat al activităţii voluntare a unor întregi serii de colegi din
conducerile locale şi centrală care au transpus în viaţă problemele membrilor asociaţi, sacrificându-şi în mod în mod
voluntar şi gratuit ani de zile pacienţii, veniturile, familiile şi timpul liber.
Statutul AMSPPR 1997 este atât de bun încât în 2000 când au apărut OG 26 referitoare la activitatea asociaţiilor,
Statutul nostru corespundea în proporţie de 99 % cu prevederile legale !!
Din toate aceste motive anul 2007 reprezintă pentru AMSPPR un triplu an aniversar: aniversarea a 10 ani a
Statutului, aniversarea a 10 ani a relaţiei cu CMR, aniversarea a 10 ani a relaţiei cu CNASS.
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