ÎNTÎLNIRE LA VÎRF AMSPPR - CMDR
În urma consultărilor telefonice dintre preşedintele CMDR, prof. univ. dr. Augustin Mihai şi preşedintele AMSPPR dr. Dan Florin
Grigorescu din primele zile ale lunii iunie 2009 „s-a ajuns la concluzia necesităţii invitării membrilor Biroului Permanent al
AMSPPR la o întrunire cu membrii Biroului Executiv Naţional al CMDR pentru a lămuri şi aplana unele neînţelegeri
existente între colegiu şi organizaţie ce se pot datora şi lipsei dialogului susţinut între cele două structuri” (vezi invitaţia
CMDR nr.1290 / 01.06.2009 reprodusă în facsimil în nr. 3 / 2009 al Buletinului Informativ Naţional „Quo Vadis” anexat)
Şedinţa a avut loc vineri 12 iunie 2009 orele 11,00 – 13,30 la sediul central al CMDR din Bucureşti. La şedinţă au participat din
partea CMDR prof.univ.dr. Augustin Mihai, prof.univ.dr. Alexandru Bucur, prof.univ.dr. Dragoş Stanciu, prof.univ.dr.
Alexandru Petre, prof.univ.dr. Radu Cîmpian, dr. Delia Barbu, dr. Rodica Aldica, din partea AMSPPR dr. Carmen Albu, dr.
Mihai Gornicioiu, dr. Horia Mihai Tozlovanu, dr. Voicu A. David, datorită unor probleme medicale personale ce nu suportau
amânare, dr. Dan Florin Grigorescu şi dr. Ioan Ştefan Stratul neputând onora invitaţia. Prezentăm pe scurt cititorilor o scurtă
selecţie a celor mai importante subiecte dezbătute.
Reprezentanţii AMSPPR au felicitat preşedintele CMDR pentru iniţiativa întâlnirii, realizată în spiritul în care acesta a condus
organizaţia în perioada primului său mandat 2004 - 2007, caracterizat şi apreciat de toţi membrii CMDR pentru echilibru,
echidistanţă, imparţialitate, obiectivitate, nefavorizare a nici unei asociaţii profesionale, CMDR fiind în acea perioadă un adevărat
arbitru al vieţii profesionale. Din păcate în perioada 2008 – 2009 aceste repere importante s-au diminuat şi pierdut, disputele şi
subiectivismul evoluând în progresie geometrică şi atingând cote maxime la începutul anului 2009. Calităţile unor lideri aleşi la
nivel naţional trebuie să depăşească opiniile personale, aceştia devenind reprezentanţi ai tuturor membrilor şi nu doar ai unei
majorităţi sau minorităţi. Delegaţia AMSPPR consideră salutară realegerea la preşedinţia CMDR a prof.univ.dr. Augustin Mihai,
garant al reîntoarcerii prin dialog şi consultări la normalizarea relaţiilor dintre membrii organizaţiei legale obligatorii. Concordia în
cadrul profesiei este necesară şi utilă, aceasta neînsemnând însă o singură opinie ci acceptarea pluralismului de idei.
Referitor la reglementările CMDR în vigoare s-a făcut precizarea că acestea au suferit un proces etapizat de elaborare în
cadrul structurilor centrale ale CMDR, fiind apoi publicate în Monitorul Oficial şi devenind obligatorii pentru toţi membrii CMDR.
Orice fel de modificare a acestora nu poate avea loc decât printr-o reparcurgere a etapelor respective. În privinţa Monitorului
Oficial s-a prezentat o statistică a subiectelor legislative şi diverse publicate, dintr-o medie de 400 de titluri / lună circa 100 titluri
(25%) fiind abrogate în perioadele următoare de Curtea Constituţională a României, necorespunzând prevederilor constituţionale.
Legile nu au caracter imuabil, sunt făcute de om pentru om şi este necesar a fi îmbunătăţite şi optimizate în mod continuu, în
acest sens constructiv fiind depuse plângerile prealabile ale AMSPPR referitoare la deficienţele Regulamentului Comisiilor de
Disciplină şi la decizia CMDR de neacreditare EMC a Congresului AMSPPR – FDI - ARE din 2009.
În privinţa statutelor asociaţiilor profesionale, s-a subliniat necesitatea viitoare ca prevederile acestora să nu se mai
suprapună ori să dubleze atribuţiile oficiale conferite CMDR şi prevăzute în Legea 95/XIII şi chiar a unei viitoare reglementări
CMDR care să impună ca nici un membru al vreunei asociaţii profesionale din stomatologie să nu mai aibă dreptul de a candida şi
a face parte din orice fel de structură de conducere a CMDR. S-a prezentat experienţa germană din ultimii 10 ani, perioadă în
care a existat un conflict deschis, major, ideologic, de aceeaşi natură între BZAK (organizaţia legală obligatorie echivalenta
CMDR) şi FVDZ (asociaţia liberă echivalenta AMSPPR) dispută care s-a stins prin delimitarea atribuţiilor specifice. În acest sens
s-a anunţat intenţia unei iniţiative propuse pentru dezbatere şi vot Adunării Generale Naţionale AMSPPR din toamna 2009, de
concepere a unui document clarificator AMSPPR în privinţa domeniilor majore de interes ale cabinetelor private. Acestea ar
putea fi susţinute prin două modalităţi de abordare, prima indirectă prin structurile legale ale CMDR şi ne referim aici la atribuţiile
legale ale organizaţiei, specificate în textul legii 95/XIII şi a doua directă, respectiv problemele generale şi specifice ale medicului
stomatolog privat investitor neacoperite de organizaţia obligatorie.
Atât reprezentanţii AMSPPR cât şi cei ai CMDR au prezentat percepţiile conducerilor celor 2 organizaţii profesionale care
începând cu 2008 s-au simţit atacate de cealaltă, fiecare situaţie în parte fiind transmisă membrilor prin mijloacele de informare
specifice. La baza multora dintre acestea stau din păcate dispute şi / sau conflicte între persoane, unele vechi, altele noi, unele
cunoscute, altele ascunse. Respingerea repetată unilaterală de CMDR a consultărilor în probleme juridice ne-medicale,
recurgerea la măsuri oficiale de „pedepsire” considerate exagerate atât de persoanele fizice vizate cât şi de persoana juridică
AMSPPR au dus la cronicizarea, amplificarea şi externalizarea nedorită conflictului. În cadrul întâlnirii s-au abordat şi alte aspecte
din activitatea CMDR teritoriale, a universităţilor, a organizaţiilor europene, discuţii neinteresând structura juridică AMSPPR
reprezentată la întâlnire.
În finalul întâlnirii, reprezentanţii AMSPPR au felicitat gazdele pentru iniţierea unui dialog ce trebuie neapărat continuat,
definindu-şi rolul statutar de persoane executive fără mandat de negociatori care vor prezenta membrilor Consiliul Director
Naţional în mod fidel toate subiectele importante dezbătute şi atmosfera întâlnirii.
Depăşirea constructivă a situaţiei actuale este dorită în mod explicit şi este realizabilă prin comunicare permanentă, întâlniri
repetate şi mediere profesionistă, etape în urma cărora să fie identificate soluţii comune acceptate şi benefice pentru ambele părţi.
A consemnat dr. Voicu A. David, vicepreşedinte AMSPPR

