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Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

 

Notă 
Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.  
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial. 

 
 

Decizia nr. 13/2CN/2019 
privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în 

cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi 
din România 

 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din data de 8 august 2019 
 

Având în vedere necesitatea emiterii unor opinii de specialitate, raportat la natura cauzei, în 

cauzele aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România,  

ținând cont și de prevederile art. 8 și 34 din Regulamentul de organizare și desfășurare a 

activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptat prin Decizia 

Consiliului național nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 534 și 536 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,    

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: 

Art. 1. - (1) În funcție de obiectul dosarului, comisia de disciplină poate solicita o opinie de 

specialitate unei comisii formate din personalități cu expertiză recunoscută în domeniile pentru care 

s-a formulat solicitarea. 

(2) Dacă nu este necesară exprimarea unei opinii interdisciplinare, comisia de disciplină poate 

consulta o persoană cu expertiză recunoscută în domeniu care deține competență raportat la 

specificul cauzei. 

Art. 2. - (1) În vederea exprimării unei opinii de specialitate, comisia de disciplină va desemna 

persoanele prevăzute la art. 1 din listele întocmite la nivel național pe specialități și materii specifice 

medicinei dentare, aprobate de Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

denumit în continuare Consiliul național, la propunerea Biroului executiv național al Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare Biroul executiv național. 

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România. 

(3) Membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului național, care îndeplinesc condițiile 

prevăzute la art. 3, fac parte de drept din listele prevăzute la alin. (1).  

(4) Dacă, în funcție de obiectul dosarului disciplinar, niciuna dintre persoanele aflate pe listele 

prevăzute la alin. (1) nu are competența ori expertiza necesară emiterii opiniei de specialitate sau se 

află în imposibilitate de a emite opinia în cauză în termenul stabilit de către completul comisiei de 

disciplină ori a solicitat înlocuirea pentru motive temeinic justificate, biroul executiv al consiliului 

teritorial, denumit în continuare biroul executiv, sau, după caz, Biroul executiv național va putea 

aproba desemnarea unei alte persoane cu expertiză recunoscută în domeniu, propusă de către 

completul comisiei de disciplină. 

(5) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi revizuite și, după caz, completate, cel puțin anual și ori 

de câte ori se constată că se constată că a intervenit o modificare. 

Art. 3. - (1) Poate fi înscris pe listele prevăzute la art. 2 alin. (1) medicul stomatolog care își 

exprimă în mod expres acordul pentru a figura în listele respective și care îndeplinește cumulativ 

următoarele condiții: 
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a) este membru cu drept de exercitare a profesiei aflat în evidența unui colegiu teritorial; 

b) are cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar într-o unitate de învățământ 

superior de profil său este medic primar sau specialist cu o vechime profesională efectivă 

și neîntreruptă în specialitatea respectivă de cel puțin 7 ani ori are o vechime efectivă și 

neîntreruptă în profesia de medic stomatolog de cel puțin 15 ani; 

c) nu a fost sancționat de comisia de disciplină a corpului profesional în cauze vizând 

exercitarea necorespunzătoare a actului profesional în ultimii 5 ani; 

d) nu are și nu a avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă într-o cauză având ca obiect malpraxisul medical. 

(2) Modelul acordului prevăzut la alin. (1) este prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta decizie. 

(3) Acordul prevăzut la alin. (1) poate fi transmis și în format electronic, având atașată o 

semnătură electronică calificată. 

Art. 4. Radierea unei persoane din listele prevăzute la art. 2 alin. (1) va avea loc în următoarele 

situații: 

a) la cererea persoanei respective; 

b) în caz de deces; 

c) atunci când persoana în cauză nu mai îndeplinește una sau mai multe din condițiile 

prevăzute la art. 3 alin. (1), la solicitarea biroului executiv al colegiului teritorial sau, după 

caz, a Biroului executiv național, cu atașarea dovezilor corespunzătoare; 

d) când intervine pierderea calității de membru al comisiei de specialitate a Consiliului 

național, la solicitarea Biroului executiv național; 

e) în situația în care persoana în cauză a refuzat în mod nejustificat emiterea opiniei 

solicitate, la solicitarea biroului executiv al colegiului teritorial sau, după caz, a Biroului 

executiv național, cu atașarea dovezilor corespunzătoare. 

Art. 5. - (1) Persoanele aflate pe listele prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se află în raporturi de 

subordonare cu Colegiul Medicilor Stomatologi din România, nu îl reprezintă și nu îl angajează juridic 

în niciun fel.  

(2) În toate cazurile în care vor fi consultate ori vor exercita un act profesional în calitatea 

prevăzută la art. 1, persoanele înscrise pe listele prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt libere să acționeze 

conform prevederilor legale în vigoare, normelor, deontologiei și principiilor fundamentale ale 

profesiei de medic stomatolog, precum și conform propriei lor conștiințe. 

Art. 6. În dosarele disciplinare în care se solicită emiterea unei opinii de specialitate, plata 

persoanelor desemnate să emită o astfel de opinie se aprobă de către biroul executiv în baza 

referatului aprobat de președintele comisiei de disciplină sau, după caz, de Biroul executiv național 

în baza referatului aprobat de președintele Comisiei superioare de disciplină. 

Art. 7. Referatul de aprobare a plății va cuprinde cel puțin următoarele mențiuni: 

a) solicitarea de plată a contravalorii emiterii opiniei de specialitate dispusă de către 

completul comisiei de disciplină; 

b) dosarul disciplinar în care a fost dispusă emiterea opiniei de specialitate; 

c) componența completului de soluționare a cauzei disciplinare; 

d) obiectivele la care trebuie să se răspundă, stabilite de completul de soluționare a cauzei 

disciplinare; 

e) medicul stomatolog, respectiv medicii stomatologi desemnați pentru emiterea opiniei de 

specialitate; 
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f) dacă opinia de specialitate a răspuns integral obiectivelor stabilite de completul de 

soluționare a cauzei disciplinare; 

g) dacă în cauza disciplinară a fost sau nu solicitată o suplimentare a obiectivelor stabilite inițial; 

h) suma care trebuie plătită pentru fiecare medic stomatolog în parte; 

i) modalitatea de plată a sumelor reprezentând contravaloarea emiterii opiniei de 

specialitate și, dacă este cazul, a cheltuielilor prevăzute la art. 10, respectiv prin virament 

bancar sau prin intermediul casieriei colegiului teritorial ori, după caz, a Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România. În situația în care plata urmează să se efectueze prin 

virament bancar se vor indica contul bancar și banca la care este deschis acesta, precum 

și titularul contului. 

Art. 8. Opinia de specialitate se va emite numai după atașarea la dosarul disciplinar a dovezii 

plății indemnizației prevăzute la art. 9. 

Art. 9. Pentru activitatea desfășurată, persoana care emite o opinie de specialitate solicitată 

de comisiile de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România conform 

prevederilor prezentei proceduri are dreptul la o indemnizație în cuantum de 600 lei net. 

Art. 10. Persoana care emite o opinie de specialitate, în baza documentelor justificative, are 

dreptul la decontarea eventualelor cheltuieli de transport, cazare, documentare ori a altor activități 

ce au fost efectuate în scopul emiterii opiniei solicitate. 

Art. 11. - (1) Comisia de disciplină va stabili obiectivele asupra cărora urmează să se emită 

opinia de specialitate, termenul în care trebuie să comunice opinia, indemnizația și, dacă este cazul, 

avansul pentru cheltuielile de deplasare.  

(2) Completul de soluționare a cauzei disciplinare poate solicita persoanei desemnate să 

emită o opinie de specialitate să aleagă modul în care urmează să se facă plata indemnizației și, dacă 

este cazul, a cheltuielilor prevăzute la art. 10, respectiv, după caz, să indice banca și contul unde 

urmează să se efectueze plata. 

Art. 12. - (1) Pentru motive temeinic justificate, medicul stomatolog reclamat sau persoana 

care a făcut sesizarea poate solicita comisiei de disciplină înlocuirea persoanei desemnate să emită o 

opinie de specialitate. 

(2) Persoanele desemnate să formuleze opinia de specialitate, în cazul apariției unor motive 

temeinic justificate care împiedică exprimarea opiniei, pot solicita comisiei de disciplină înlocuirea. 

(3) Opinia de specialitate se comunică comisiei de disciplină în cel mult 30 de zile de la 

primirea informațiilor necesare pentru exprimarea acesteia și, dacă este cazul, de la examinarea 

persoanei în cauză. 

(4) În cazul în care medicul stomatolog reclamat sau persoana care a făcut sesizarea nu este 

mulțumit/ă de concluziile opiniei de specialitate, va putea solicita, o singură dată, emiterea unei alte 

opinii de specialitate, pe cheltuiala sa. 

Art. 13. În desfășurarea activității și îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta procedură, 

persoanele desemnate să emită o opinie de specialitate au următoarele obligații: 

a) să se pronunțe pentru fiecare dintre obiectivele stabilite de comisia de disciplină; 

b) să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, inclusiv a 

datelor medicale de care au luat cunoștință; 

c) să nu își exprime public opinia cu privire la părțile și obiectul dosarului disciplinar; 

d) să evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea și medicul stomatolog 

a cărui faptă face obiectul sesizării, pe durata soluționării dosarului disciplinar; 

e) să solicite înlocuirea dacă se află în conflict de interese sau este soț, rudă sau afin până la 
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gradul IV inclusiv cu una dintre persoanele implicate în dosarul disciplinar. 

Art. 14. Pentru motive temeinic justificate sau în situațiile prevăzute la art. 12, completul de 

soluționare a cauzei disciplinare poate dispune emiterea unei alte opinii de specialitate. 

Art. 15. - (1) Până la aprobarea de către Consiliul național a listelor prevăzute la art. 2 alin. 

(1), comisiile de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România pot solicita 

membrilor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului național emiterea unei opinii de specialitate 

în cadrul dosarelor disciplinare, în condițiile prevăzute de prezenta decizie. 

(2) Lista conținând membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului național care și-au 

exprimat acordul prevăzut la art. 3 alin. (1) se publică pe pagina de internet a Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România. 

Art. 16. La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

Art. 17. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 
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ANEXA  
 

Acord 
privind înscrierea pe lista persoanelor care pot emite opinii de specialitate  

în cauzele aflate pe rolul comisiilor de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România 
 

 

Către 
Colegiul Medicilor Stomatologi din România  

 

Subsemnatul/a .........................................................................................................................., 

domiciliat/ă în ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

înscris în Colegiul Medicilor Stomatologi .................................................., telefon ................................, 

fax ................................,  e-mail ..............................................................................., îmi exprim acordul 

cu privire la includerea pe lista persoanelor care pot emite opinii de specialitate în cauzele aflate pe 

rolul comisiilor de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în specialitatea/ 

materia .................................................................................................................................................. 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

a) am luat cunoștință de faptul că scopul prezenței mele pe listă este acela de a putea fi 

consultat de comisiile de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din 

România, constituite la nivel local sau național, în cazul în care se apreciază ca fiind utilă 

într-o anumită cauză emiterea unei opinii de specialitate; 

b) am luat cunoștință de faptul că prezența mea pe lista mai sus-menționată nu naște un raport 

de subordonare între mine și Colegiul Medicilor Stomatologi din România și nici nu sunt 

mandatat ori împuternicit să reprezint ori să angajez juridic în niciun fel această instituție; 

c) am luat cunoștință de prevederile art. 9 din Decizia Consiliului național al Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România nr. 13/2CN/2019 referitor la cuantumul suportat pentru 

emiterea unei opinii de specialitate, plata urmând a se efectua în urma întocmirii referatului 

prevăzut la art. 7 din Decizia nr. 13/2CN/2019 și a certificării faptului că s-a răspuns integral 

la obiectivele stabilite de comisia de disciplină; 

d) am luat cunoștință că în toate cazurile în care voi fi consultat ori voi exercita un act 

profesional sunt liber să acționez conform prevederilor legale, normelor și principiilor 

fundamentele ale profesiei de medic stomatolog, precum și conform propriei conștiințe; 

e) dețin calitatea de membru al: 

 Comisiei de chirurgie 
dento-alveolară 

 Comisiei de chirurgie 
stomatologică și maxilo-facială 

 Comisiei de endodonție 
   

 Comisiei de ortodonție 
și ortopedie dento-facială 

 Comisiei de parodontologie 
 Comisiei de protetică 

dentară 
   

f) dețin funcția didactică de ......................................... la ........................................................ 

.............................................................................................................................................; 

g) dețin gradul profesional de:  medic specialist |  medic primar în specialitatea .............. 

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................... de .............. ani; 

h) dețin supraspecializare/atestat de studii complementare în ................................................ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................;  
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i) exercit profesia de medic stomatolog de ................. ani; 

j) nu am și nu am avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească 

irevocabilă într-o cauză privind un malpraxis medical; 

k) nu am fost sancționat/ă de comisiile de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România în cauze vizând exercitarea necorespunzătoare a actului 

profesional în ultimii 5 ani; 

l) am luat cunoștință de faptul că pot fi radiat/ă din lista mai sus-menționată în situația în 

care refuz în mod nejustificat emiterea opiniei de specialitate solicitate; 

m) am luat cunoștință de obligațiile ce îmi revin ca urmare a desemnării în vederea emiterii 

unei opinii de specialitate în cauzele aflate pe rolul comisiilor de disciplină din cadrul 

Colegiului Medicilor Stomatologi din România; 

n)  am luat cunoștință /  nu am luat cunoștință de informarea privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal; 

o)  îmi exprim acordul /  nu îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal prevăzute în prezentul acord. 

 

 

Data ____/____/________ 

 

 

______________________ 

Semnătură 

 

 

  

Notă: 

 Conform art. 13 din Decizia Consiliului național nr. 13/2CN/2019, în desfășurarea activității și 

îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor 

aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, persoanele 

desemnate să emită o opinie de specialitate au următoarele obligații: 

a) să se pronunțe pentru fiecare dintre obiectivele stabilite de comisia de disciplină; 

b) să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, inclusiv a 

datelor medicale de care au luat cunoștință; 

c) să nu își exprime public opinia cu privire la părțile și obiectul dosarului disciplinar; 

d) să evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea și medicul stomatolog 

a cărui faptă face obiectul sesizării, pe durata soluționării dosarului disciplinar; 

e) să solicite înlocuirea dacă se află în conflict de interese sau este soț, rudă sau afin până la 

gradul IV inclusiv cu una dintre persoanele implicate în dosarul disciplinar. 

 


