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Decizie nr. 32 din 30/07/2004 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 17/08/2004  

pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii ale Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de 

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medici lor din România 

 

    În temeiul art. 10, 31, 33 şi 87 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România,  

 

    Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:  

 

   Art. 1. - Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 

1 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi orga nizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România, care sunt membre ale Colegiului Medicilor din 

România ori sunt înregistrate temporar la Colegiul Medicilor din România, pe baza autorizaţiei de 

liberă practică, eliberată de Ministerul Sănătăţii, sau, după caz, a acordului acestuia.  

   Art. 2. - Eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se face de 

către colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România persoanelor care au depus 

jurământul profesional şi care îndeplinesc următoarele condiţii:  

   a) sunt posesoare ale unui titlu de calificare în medicină conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 

306/2004;  

   b) sunt apte, din punct de vedere al stării de sănătate fizică  sau psihică, să exercite profesia de 

medic;  

   c) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege 

ori de Codul de deontologie medicală.  

   Art. 3. - În vederea obţinerii certificatului de membru, persoanele  care îndeplinesc condiţiile 

legale vor depune la colegiul teritorial în a cărui rază îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau locul 

de muncă următoarele documente:  

   a) cerere de înscriere în Colegiul Medicilor din România şi de eliberare a certifica tului de 

membru;  

   b) titlul oficial de calificare în medicină, în copie;  

   c) certificat de cazier judiciar;  

   d) certificat de sănătate;  

   e) declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de nedemnitate sau 

incompatibilitate.  

   Art. 4. - Medicii înscrişi în Colegiul Medicilor din România până la data de 30 iulie 2004 au de 

drept calitatea de membru, iar eliberarea certificatului de membru pentru aceştia se va face în baza 

unei cereri, a certificatului de sănătate şi a declaraţiei pe propria răspundere, prevăzută la art. 3 lit. 

e).  

   Art. 5. - Avizele emise până la data de 30 iulie 2004 de colegiile teritoriale în baza Legii nr. 

74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România rămân valabile şi se echivalează cu Certificatul de membru al Colegiului 

Medicilor din România, potrivit art. 35 alin. (7) din Legea nr. 306/2004.  

   Art. 6. - (1) Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise şi eliberate 

de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, conform modelului prevăzut în anexa 

la prezenta decizie.  

   (2) Seriile menţionate în Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România vor 

cuprinde abrevierea denumirii judeţului respectiv sau a municipiului Bucureşti pentru certificatele 

emise de Colegiul Medicilor Bucureşti şi două cifre reprezentând anul emiterii certific atului. 

Exemplu:  
     

   - Vrancea:            VN04 - pentru anul 2004; 

   - Cluj:               CJ05 - pentru anul 2005; 

   - Bucureşti:          B06  - pentru anul 2006.                                
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   (3) Numerotarea certificatelor se va face începând cu numărul 1, pentru fiecare an calendaristic.  

   Art. 7. - La primirea certificatului de membru, titularul va semna într -un registru ţinut de colegiile 

teritoriale, care va conţine următoarele rubrici:  

   1. numele şi prenumele titularului certificatului;  

   2. facultatea şi anul absolvirii;  

   3. codul numeric personal;  

   4. seria şi numărul certificatului;  

   5. data depunerii jurământului profesional;  

   6. semnătura titularului.  

   Art. 8. - În termen de 5 zile de la emiterea certificatului, colegiile teritoriale vor comunica din 

oficiu o copie a acestuia către direcţia de sănătate publică teritorială, în vederea emiterii autorizaţiei 

de liberă practică.  

   Art. 9. - Potrivit art. 86 din Legea nr. 306/2004, până la organizarea noilor comi sii de disciplină, 

actualele comisii organizate la nivelul consiliilor colegiilor teritoriale rămân în funcţiune şi vor 

exercita atribuţiile prevăzute de lege şi, după caz, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Colegiului Medicilor din România.  

   Art. 10. - (1) Începând cu data de 30 iulie 2004, medicilor stomatologi le încetează calitatea de 

membru al Colegiului Medicilor din România şi, pe cale de consecinţă, toate drepturile şi obligaţiile 

ce derivau din această calitate.  

   (2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), colegiile teritoriale nu vor mai putea emite avize care 

să vizeze exercitarea profesiei de medic dentist ori înfiinţarea de cabinete medicale în specialitatea 

stomatologie/medicină dentară.  

   Art. 11. - (1) În temeiul art. 34 alin. (7) din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de 

medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din 

România, mandatul medicilor stomatologi/dentişti, care ocupau funcţii în organele de conducere ale 

Colegiului Medicilor din România sau colegiilor teritoriale, încetează.  

   (2) Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor din România şi 

Regulamentului electoral, locurile rămase vacante în condiţiile alin. (1) vor fi ocupate, după caz, de 

membrii supleanţi în consiliu şi/sau în Adunarea generală naţională ori, în cazul locurilor vacante 

din birourile consiliilor sau reprezentant în Consiliul Naţional, se vor organiza n oi alegeri după 

completarea cu membrii supleanţi.  

   Art. 12. - Membrii Colegiului Medicilor din România care pierd calitatea de membru nu au 

dreptul să revendice decât cotizaţiile plătite anticipat.  

   Art. 13. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform 

prevederilor art. 87 din Legea nr. 306/2004.  

 

 

    Preşedintele Colegiului Medicilor din România, 

Mircea Cinteză  

 

 

    Bucureşti, 30 iulie 2004.  

    Nr. 32.  

 

 

   ANEXĂ *)  

    ___________  

   *) Anexa este reprodusă în facsimil.  
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