
 
Tabel cu propunere de modificare a  legii nr. 96/2007 republicata privind exercitarea profesiei de tehnician 

dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania 
(OTDR) adoptat de Senat (PLX 598)  

 
 

Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

1.  Titlul legii 

Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.96/2007 

privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar,  precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din 

România 

Nemodificat   

2.  Art.I. – Legea nr.96/2007 privind 

exercitarea profesiei de tehnician 

dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.269 

din 24 aprilie 2009, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

Nemodificat  Articol unic. – Legea 

nr.96/2007 privind 

exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

România, republicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.269 

din 24 aprilie 2009, cu 

modificările ulterioare, se 

modifică şi se completează 

după cum urmează: 
( norme tehnică legislativă) 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

3.     Articolul 4 se modifică şi 

va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 4. – Profesia de 

tehnician dentar se exercită 
în regim independent şi/sau 

în regim salarial, 

desfasurand servicii 

publice conexe actului 

medical in laboratoare de 

tehnica dentara 

infiintate/inregistrate la 

nivelul directiilor de 

sanatate publica 

judetene si a 

municipiului Bucuresti.” 

 

4.  La articolul 5, literele b) şi c) se 

modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) neschimbat 

Se propune reformularea 

integrala, astfel: 
** pentru corelare cu Art.4 din lg. 

96/2007r.   

 

Art.5. -  (1) Profesia de 

tehnician dentar poate fi 

practicata in baza avizului 
OTDR in urmatoarele forme 

de exercitare a profesiei: 

a) în regim salarial, în 

** OUG 83/2000 nu este 

aplicabila tehnicienilor 

dentari).  

 

OTDR propune respingerea in 

tot a propunerilor 

suplimentare ale MS de 

modificare a Art.4  

 

- Profesia de technician 

dentar NU este profesie 

medicala si nici “conexa” 

actului medical ci, este o 

profesie independenta.  

Tehnicianul dentar NU 

Se propune eliminarea 

literelor b) şi c) ale art.5 

din text Senat deoarece 

conţinutul acestora se 

regăseşte la art.13 din 

OUG 83/2000. 
„Art. 13. Persoanele juridice 

care desfăşoară servicii 

publice conexe actului 

medical, înfiinţate în temeiul 

altor acte normative, au 

obligaţia să se înregistreze 

în Registrul unic al 

cabinetelor medicale, Partea 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

 

 

 

 

 
 

b)în cabinetele de liberă practică 

pentru servicii publice conexe 

actului medical. Actul de înfiinţare a 

cabinetului de practică este 

certificatul de înregistrare în 

Registrul unic al cabinetelor 

medicale – Partea a 3-a- pentru 

servicii publice conexe actului 

medical -, care se întocmeşte şi se 

păstrează de către direcţiile de 

sănătate publică judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti. O copie de 

pe certificatul de înregistrare se 

înmânează titularului cabinetului de 

practică; 

 

c)în cadrul societăţilor comerciale cu 

răspundere limitată, asociaţii 

familiale, precum şi de către 

persoane fizice autorizate potrivit 

legislaţiei în vigoare. 

 

sistemul public de sănătate, 

in institutiile de invatamant 

ori de cercetare cu profil de 

tehnica dentara, sau/şi în 

sistemul privat. 

b) în regim independent, ca 

titulari in laboratoare de 

tehnica dentara individuale, 

sau asociate/grupate. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

c) in cadrul societatilor 

comerciale infiintate potrivit 

prevederilor Legii nr. 

31/1990 privind societatile 

comerciale, cu modificările 

ulterioare, cu indeplinirea 

urmatoarelor conditii: 

-1) sa aiba obiect de 

activitate principal 

presteaza servicii publice ci, 

presteaza servicii numai in 

relatie contractuala cu 

medicii dentisti. Aceasta 

profesie NU se exercita in 

“cabinet de libera practica 

pentru servicii publice actului 

medical” ci, in laboratoare de 

tehnica dentara (indifferent 

de forma lor de organizare) 

 

-Ingerinta Ministerului 

Sanatatii (prin DSP teritoriale) 

asupra autonomiei si 

independentei OTDR 

 

Paralelism Legislativ, astfel: 

Sintagma “in cabinetele de 

libera practica pentru servicii 

publice conexe actului 

medical” este preluata din 

titlul OUG 83/2000 privind 

organizarea si functionarea 

cabinetelor de libera practica 

pentru servicii publice conexe 

actului medical -  OUG 

83/2000, la numai un an dupa 

intrarea in vigoare a Legii 

96/2007  si-a pierdut 

aplicabilitatea cu privire la 

tehnicienii dentari  odata cu 

aparitia Legii 269/2008 care 

(pentru “delimitarea 

a 3-a - pentru servicii 

publice conexe actului 

medical, conform 

metodologiei stabilite prin 

ordin al ministrului sănătăţii 
şi familiei." 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

activitatea de tehnică 

dentară; 

-2) asociatul sau asociaţii 

şi/sau administratorul să fie 

tehnician dentar cu o 
experienţă profesională mai 

mare de 2 ani, autorizat de 

OTDR 

d) ca persoană fizică 

independentă.  

Calitatea de persoană fizică 

independentă se 

dobândeşte în baza 

Certificatului de membru si  

a avizului formei de 

exercitare emise de OTDR, 

precum şi a înregistrării la 
administraţia financiară în a 

cărei rază teritorială 

domiciliază tehnicianul 

dentar 

 

(2) OTDR avizeaza 

formele in care isi 

exercita profesia 

tehnicienii dentari, emite 

autorizatie de 

functionare pentru 

laboratorul de tehnica 

dentara in care se 
desfasoara activitatea 

atributiilor”) modifica si 

completeaza Legea Nr.96/2007 

– Lege republicata prin care 

“autorizarea” a devenit 

atribut exclusiv al OTDR  - 

prin Certificatul de membru 

OTDR, 

 si NU prin “Autorizatia de 

libera practica” eliberata de 

Ministerul sanatati – 

document mentionat in Legea 

96/2007 (forma initiala) si la 

care se refera OUG 83/2000, 

Art. 1) alin (2). 

Inca din anul 2013, prin 

norme interne elaborate cf. 

Lg. 96/2007.r (Art. 25 lit.c), 

OTDR emite “avizul” formei 

de exercitare si “autorizatia” 

pentru laboratoare, iar in 

conformitate cu atributia 

stabilita prin aceeasi Lege 

(Art. 25 lit k) si Art. 26(1), 

inregistreaza formele de 

exercitare a profesiei (in regim 

independent si in societati 

comerciale) precum si 

laboratoarele de tehnica 

dentara in Registrul 

laboratoarelor inclus in 

Registrul Unic al 

Tehnicienilor Dentari 

(RUTD) publicat si actualizat 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

formei de exercitare a 

profesiei si tine evidenta 

atat a formelor de 

exercitare a profesiei, cat 

si evidenta 
laboratoarelor, pentru 

fiecare forma de 

exercitare a profesiei, pe 

care le inscrie in  

Registrului unic al 

tehnicienilor dentari 

publicat si actualizat 

periodic  pe siteul oficial 

al organizatiei 

profesionale. 

 

 (3) In baza avizului 
formei de exercitare si a 

autorizatiei laboratorului 

eliberate  de OTDR, 

titulatii formelor 

independente de 

exercitare a profesiei si 

societatile comerciale au 

obligatia de a se 

inregistra la Directia de 

sanatate publice din raza 

judetului in care isi 

desfasoara activitatea.   

 
(4) Normele de avizare a 

periodic pe site-ul oficial al 

organizatiei profesionale.  

 

Ref. lit. c) se mentin 

obiectiunile de mai sus ! 

 

Forma de exercitare a profesiei 

de technician dentar , respectiv 

…..precum si “de catre 

persoane fizice autorizate 

potrivit legislatiei in vigoare”  

este contrara legislatiei in 

vigoare, respectiv Ordonantei 

de urgenta nr. 

44/2008/25.04.2008 privind 

desfasurarea activitatilor 

economice de catre persoanele 

fizice autorizate…..care, la 

Art.1 alin 2 prevede ca NU se 

aplica profesiilor liberale, 

precum si acelor activitati 

economice a caror 

desfasurare este organizata si 

reglementata prin legi 

speciale.  

Tot din anul 2013, organizatia 

profesionala - prin norme interne 

elaborate cf. Lg. 96/2007.r (Art. 

25 lit.c),  a intocmit si Norme 

de “dotare minima a 

laboratoarelor de tehnica 

dentara” care sunt cuprinse in 

“Regulamentul OTDR de 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

formelor de exercitare şi 

de autorizare a 

laboratoarelor de tehnica 

dentară precum si 

normele de dotare 
minima a laboratoarelor 

se aproba de către 

Consiliul național al 

OTDR si se valideaza prin 

ordin al ministrului 

sanatatii   

infiintare si functionare a 

formelor de exercitare in mod 

independent a profesiei de 

tehnician dentar si Autorizare 

a laboratoarelor de tehnica 

dentara” (aprobat de Consiliul 

National al OTDR si publicat 

pe site-ul official 

www.otdr.ro), in vigoare. 

5.  Articolul 22 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art.22. – Pentru riscurile ce decurg 

din activitatea profesională, 

tehnicianul dentar încheie o 

asigurare de răspundere civilă 

pentru greşeli în activitatea 

profesională, valabilă pentru anul 

calendaristic respectiv.” 

Se propune ABROGAREA 

art. 22 din Legea Nr. 

96/2007   
si eliminarea din Proiectul de 

modificare a acestei legi  . 

In cazul tehnicienilor dentari, 

“asigurarea de raspundere 

civila pentru greseli in 

activitatea profesionala” 

trebuie  sa fie facultativa. 

Tehnicianul dentar nu 

lucreaza cu pacientii.  

 

De acord cu text Senat . 

 
DIRECTIVA 2006/123/CE din 

12 decembrie 2006 privind 

serviciile în cadrul pieţei 

interne 
 

(98)Orice operator care 

prestează servicii care implică un 

risc direct şi deosebit de sănătate, 
siguranţă sau financiar pentru 

beneficiar sau o terţă persoană, 

trebuie, în principiu, să aibă o 

asigurare corespunzătoare de 
răspundere profesională, sau o 

altă formă de garanţie echivalentă 

sau comparabilă, ceea ce 

înseamnă, în special, că un astfel 

de operator ar trebui, în general, 
să aibă asigurare adecvată pentru 

serviciile prestate în unul sau mai 

multe state membre altele 

decât statul membru de 

http://www.otdr.ro/
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

stabilire. 
(99)Asigurarea sau garanţia ar 
trebui să fie corespunzătoare cu 

gradul de risc şi cu natura 

acestuia. în consecinţă, ar fi 

necesar ca asigurarea 

prestatorului să aibă acoperire 
transfrontalieră doar dacă 

prestatorul respectiv oferă în mod 

efectiv servicii în alte state 

membre. Statele membre nu ar 
trebui să stabilească norme mai 

detaliate în ceea ce priveşte 

acoperirea asigurării şi nici să 

fixeze, de exemplu, praguri 
minime pentru suma asigurată 

sau limite la excluderi de la 

acoperirea asigurării. Prestatorii şi 

societăţile de asigurări ar trebui 
să menţină flexibilitatea necesară 

în negocierea poliţelor de 

asigurare adaptate în mod precis 

gradului de risc şi naturii acestuia. 

în plus, nu este necesar să fie 
stabilită printr-o dispoziţie 

legislativă o obligaţie de asigurare 

adecvată. Este suficient ca o 

obligaţie de asigurare să facă 
parte din normele privind 

deontologia stabilite de către 

ordinele profesionale. în cele din 

urmă, nu ar trebui să existe nici o 
obligaţie pentru societăţile de 

asigurări de a acorda asigurări. 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

6.  La articolul 23, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Art. 23. - (1) Ordinul Tehnicienilor 

Dentari este organizaţie 
profesională, nonprofit, cu 

personalitate juridică, de drept 

privat, apolitică, de interes public, 

cu patrimoniu şi buget proprii, 

autonomă şi independentă, cu 

responsabilităţi delegate de 

Ministerul Sănătăţii. 

Art. 23 (1) Ordinul 

Tehnicienilor Dentari din 

România este infiintat în 

condiţiile legii Nr.96/2007 

ca organizaţie profesională, 
nonprofit, cu personalitate 

juridică de drept privat, 

apolitică, de interes public, 

cu patrimoniu şi buget 

proprii, autonomă şi 

independentă. Eliminarea 

„cu responsabilitati 

delegate.. de MS” ) 

 

Expresia cu responsabilitati 

delegate de Ministerul 

Sanatatii este lipsita de 

claritate si precizie. 

** Reprezinta ingerinta clara a 

Ministerului Sanatatii  asupra 

autonomiei si independentei 

OTDR. 

Care sunt, concret,  

“responsabilitatile delegate” 

??  

OTDR are atributii si 

responsabilitati reglementate 

de Legea 96 iar, in expunerea 

de motive - cand s-a adoptat 

Legea 269/2008 de modificare 

a Legii 96/2007, se 

mentioneaza:… “se impune 

delimitarea clara a atributiilor 

Ministerului Sanatatii de  

OTDR……”, si “atributiile 

privind controlul respectarii 

standardelor profesionale si 

de autorizare a exercitarii 

profesiei” revin organizatiei 

profesionale, ca la medici, 

farmacisti, asistenti,…. 

Atat OTDR cat si Min.S 

au deja atributii/ 

responsabilitati reglementate 

de Legea 96/2007 r. (ex:  

Art.3. - (1) Controlul si 

Alineatul (1) al 

articolului 23 se modifică 

şi va avea următorul 

cuprins: 

Art. 23. - (1) Ordinul 
Tehnicienilor Dentari este 

organizaţie profesională, 

nonprofit, cu personalitate 

juridică, de drept privat, 

apolitică, de interes public, 

cu patrimoniu şi buget 

proprii, autonomă şi 

independentă, cu 

responsabilităţi delegate de 

Ministerul Sănătăţii în 

conformitate cu 

prevederile prezentei 
legi. 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

supravegherea exercitarii 

profesiei de tehnician dentar se 

realizeaza de catre Ministerul 

Sanatatii si de catre Ordinul 

Tehnicienilor Dentari din 

Romania, denumite in 

continuare autoritati 

competente romane”.  
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

7.  La articolul 25, litera d) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„d) elaborează proiectele de 

Statut, Regulament de organizare şi 
funcţionare al Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România şi Cod de etică 

şi deontologie al profesiei de 

tehnician dentar, care sunt aprobate 

prin ordin al ministrului sănătăţii.” 

eliminarea “PROIECTELE “ 

si eliminarea “aprobate prin ordin 

al ministrului sanatatii”. din 

Proiectul de modificare, precum  si 

reformularea Art.25 (d) prin 

completare (ca urmare a 

coroborarii acestuia cu propunerea 

pt. Art. 33(3)   

 

 

Art. 25 (d) elaborează 

Statutul profesiei de 

tehnician dentar și 

Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al 

OTDR, precum şi Codul de 
etică şi deontologie al 

profesiei si le publica in 

Monitorul Oficial  Partea 

I.  

 

Ref. Art.25 (d)  

Avand in vedere coroborarea 

cu  Art. 33 (3) din aceeasi 

Lege) si anume: 

(3) Adunarea generala a 

Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din Romania adopta, 

in prezenta a cel putin doua 

treimi din numarul total al 

membrilor sai, Codul de etica 

si deontologie al profesiei de 

tehnician dentar, Statutul si 

Regulamentul de organizare si 

functionare ale Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

Romania 

1) OTDR este o organizatie 

profesionala independenta iar 

Adunarea Generala Nationala 

a membrilor sai este forul 

suprem de conducere care 

trebuie sa adopte toate 

documentele fundamentale 

ale organizatiei (Statutul, 

Regulamentul de organizare si 

functionare, Codul de etica si 

deontologie profesionala) - asa 

cum prevede legea 96/2007 r 

si NU numai “proiectele” 

acestora . 

La articolul 25, litera d) 

se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„d) elaborează proiectele de 

Statut, Regulament de 
organizare şi funcţionare al 

Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România şi Cod 

de etică şi deontologie al 

profesiei de tehnician 

dentar, care sunt înaintate 

spre aprobare 

Ministerului Sănătăţii, în 

termen de 90 de zile de 

la data intrării în vigoare 

a prezentei legi.” 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

2) “aprobate prin ordin al 

ministrului” reprezinta o 

ingerinta clara  a 

Ministerului sanatatii asupra 

autonomiei si independentei  

OTDR, prin controlul si 

subordonarea acestei 

organizatii, contrar vointei 

membrilor OTDR. 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

8.     Articolul 29 se modifică 

şi va avea următorul 

cuprins: 

Art.29. - Fondurile băneşti 

ale Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România pot fi 

utilizate pentru cheltuieli de 

administrare, cum ar fi: 

salarizarea personalului, 

procurarea de mijloace fixe, 

materiale gospodăreşti, 

finanţarea cheltuielilor 

organizatorice, 

perfecţionarea pregătirii 

profesionale, acordarea de 

burse prin concurs şi altele, 

care se stabilesc de Consiliul 
naţional al Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

România. 

9.  La articolul 32, , alineatul (3) se 

abrogă. 

Nemodificat  De acord cu text Senat. 

10.     Se propune abrogarea 

alin.(2) al art.33 din legea 

în vigoare deoarece intră în 

contradicţie cu conţinutul 

art.34 alin.(1) din text 

Senat – nr.crt.11.   

11.  La articolul 33, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

6. Alineatul (3) al 

articolului 33 se modifică 

Ref: Art. 33 (3) avand in 

vedere coroborarea cu  Art. 25 
De acord cu text Senat. 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

cuprins: 

(3) Adunarea generală a Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România 

adoptă, în prezenţa a cel puţin două 

treimi din numărul total al 
membrilor săi, proiectele Codului 

de etică şi deontologie al profesiei 

de tehnician dentar, statutului şi 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România, 

care sunt aprobate prin ordin al 

ministrului sănătăţii. 

şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Adunarea generală a 

OTDR adoptă, în prezenţa 

a cel puţin două treimi din 
numărul total al membrilor 

săi, Codul de etică și 

deontologie, Statutul 

profesiei de tehnician dentar 

și Regulament de 

organizare şi funcţionare al 

OTDR.” 

(d) din aceeasi Lege: 

Se mentin obiectiunile de la 

Art. 25 (d) –mai sus: 

 

1) Se atenteaza la 

independenta profesiei si a 

organizaiei. Reprezinta o 

ingerinta clara a Ministerului 

sanatatii asupra autonomiei  

OTDR, inclusiv 

subordonarea si controlul 

acestei organizatii. 

Adunarea Generala 

Nationala a membrilor 

OTDR este organul suprem 

de conducere si trebuie sa 

adopte toate documentele 

fundamentale ale organizatiei 

(Statut, ROF, COD) - asa cum 

prevede legea 96/2007 r si NU 

numai “proiectele” acestora ! 

12.  La articolul 34, alineatele (1) şi 

(3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

 

 

„Art.34. – (1) Consiliul naţional al 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România este alcătuit din preşedinţii 
consiliilor judeţene ale ordinului, 

aleşi de adunările generale judeţene 

eliminarea “si un reprezentant 

al Ministerului Sanatatii” si 

Reformulare integrala a 
alin (1), dupa cum 

urmeaza: 

 

Art.34. - (1) Consiliul 

national al Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

Romania (CN) este alcătuit 

din: 

Ref: Art. 34 (1)  

1) Ingerinta clara a 

Ministerului Sanatatii  

asupra autonomiei si 

independentei OTDR. 

2) Fraza confuza. 

(In prima parte se vorbeste 

despre “Presedintii Consiliilor 

Judetene” si in partea a doua 

despre “Presedintii filialelor”. 

(OTDR nu are filiale)  

3) In prezent, o parte 

Art.34. - (1) Consiliul 

National al Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

Romania  este alcătuit din: 

a) preşedinţii fiecarui 

consiliu judetean, respectiv 

al municipiului Bucureşti al 

Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România alesi 
de adunarile generale 

judetene 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

şi un reprezentant al Ministerului 

Sănătăţii. Membrii Consiliului 

naţional în funcţie care nu deţin 

calitatea de preşedinţi ai filialelor 

judeţene, îşi continuă mandatul în 
cadrul Consiliului naţional până la 

expirarea acestuia. 

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

 

 

 

 

 

 

Consiliul naţional prevăzut la alin.(1) 

se întruneşte în sesiuni ordinare 

semestriale şi sesiuni 
extraordinare.” 

 

a) preşedinţii fiecarui 

Consiliu judetean al OTDR, 

alesi de Adunarile Generale 

Judetene 
b) presedintele 

Consiliului Municipiului 

Bucuresti al OTDR si alti 3 

reprezentanti alesi dintre 

membri acestui consiliu.  

c) un reprezentant din 

fiecare judet cu un numar 

mai mic de 20 de membri; 

 

 

alin. (3) Nemodificat 

 

dintre membri 

Consiliului National se 

suprapun cu Presedinti 

ai Consiliilor Judetene -  

 

b) trei reprezentanţi aleşi 

din cadrul Consiliului 

municipiului Bucuresti  

c) câte un reprezentant 

din consiliile judeţene cu 
peste 150 de membri 

d) reprezentantul 

Ministerului Sănătăţii, cu 

rang de secretar de stat.” 

Art.34. - (3) De acord cu 

text Senat. 

13.   Se propune adaugare 

alin. (5) la Art. 34 alin. si 

anume:   

 

(5) Membrii Consiliului 
National in functie care nu 

detin calitatea de presedinti 

ai Consiliilor judetene, isi 

continua mandatul in 

cadrul CN pana la 

expirarea acestuia. 

 După alineatul (4) al 

articolului 34 se 

introduce un nou alineat, 

alin.(5) cu următorul 

cuprins: 
 

„(5) Membrii Consiliului 

national in functie, care nu 

deţin calitatea de preşedinţi 

ai consiliilor judeţene, îşi 

continuă mandatul până la 

expirarea acestuia.” 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

14.  La articolul 37, alineatele (3) şi 

(4) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(3) Alegerea membrilor consiliilor 

judeţene, respectiv al municipiului 
Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi 

(2), se face de către adunarea 

generală judeţeană, respectiv a 

municipiului Bucureşti, prin vot 

secret, cu majoritate simplă, prin 

participarea a minimum două treimi 

din numărul total al membrilor 

înscrişi în Registrul unic al 

Tehnicienilor Dentari din România şi 

cotizanţi. Alegerea reprezentanţilor 

pentru Adunarea generală naţională 

a Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România se face prin vot secret, cu 

majoritate simplă, potrivit normei de 

reprezentare, de un delegat la 20 

membri înscrişi în Registrul unic al 

Tehnicienilor Dentari din România. 

Judeţele cu mai puţin de 20 membri 

vor delega un reprezentant/judeţ. 

Alegerile sunt validate în prezenţa a 

două treimi din numărul total al 

delegaţilor. 

 

(4) În cazul în care se constată lipsa 

cvorumului la adunările generale la 
nivel naţional, judeţean, respectiv al 

 

 

 

alin. (3)Nemodificat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alin. (4) Nemodificat 

 
 

 La articolul 37, alineatele 

(3) şi (4) se modifică şi 

vor avea următorul 

cuprins: 

„(3) Alegerea membrilor 
consiliilor judeţene, 

respectiv al municipiului 

Bucureşti, prevăzute la alin. 

(1) şi (2), se face de către 

adunarea generală 

judeţeană, respectiv a 

municipiului Bucureşti, prin 

vot secret, cu majoritate 

simplă, prin participarea a 

minimum două treimi din 

numărul total al membrilor 

autorizati sa exercite 
profesia înscrişi în Registrul 

unic al Tehnicienilor Dentari 

din România şi cotizanţi. 

Alegerea reprezentanţilor 

pentru Adunarea generală 

naţională a Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

România se face prin vot 

secret, cu majoritate 

simplă, potrivit normei de 

reprezentare, de un delegat 

la 20 membri  autorizati sa 

exercite profesia înscrişi 
în Registrul unic al 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

municipiului Bucureşti, se convoacă 

o nouă adunare generală în termen 

de maximum două săptămâni, ale 

cărei decizii vor fi adoptate cu 

majoritate simplă.” 

 Tehnicienilor Dentari din 

România. Judeţele cu mai 

puţin de 20 membri vor 

delega un 

reprezentant/judeţ. 
Alegerile sunt validate în 

prezenţa a două treimi din 

numărul total al delegaţilor 

 

(4) De acord cu text 

Senat. 

15.     Articolul 42 se modifică 

şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art.42. – (1)  În cadrul 

Consiliului Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

România se organizează 

şi funcţionează comisia 

de disciplină şi comisia 

de contestaţii. Fiecare 

comisie este formată din 

4 membrii desemnaţi de 
Consiliul naţional şi un 

reprezentant al 

Ministerului Sănătăţii. 

  

(2) Concluziile anchetei şi 

sancţiunile aplicate se 

comunică în scris persoanei 

în cauză, consiliului 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti, ale 

Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România, 

angajatorului şi, după caz, 
Ministerului Sănătăţii. 

16.     Articolul 43 se modifică 

şi va avea următorul 

cuprins: 

Art. 43. - Contestaţiile 

împotriva sancţiunilor 
prevăzute la art. 41 se pot 

face la comisia de 

contestaţii din cadrul 

Consiliului naţional al 

Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România, în 

termen de 30 de zile de la 

comunicarea sancţiunii, 

adresându-se apoi organelor 

de judecată. 

17.  După articolul 49 se introduc 

două noi articole, art.491 şi 492, 

cu următorul cuprins: 

„Art.491. – Dotarea minimă a 

cabinetelor/laboratoarelor de 

tehnică dentară, aferente 

formelor de exercitare a 

profesiei de tehnician dentar se 

stabileşte prin ordin al 
ministrului sănătăţii. 

 

Să se elimine – 

modificarile se regasesc 

in propunerea OTDR art 5 

alin (4) 

 

 

 

  
 

Art. 491.-  

- aceleasi obiectiuni de 

la Art.5 lit b) si c) 

- activitatea de tehnica 

dentara se desfasoara 

in laboratoare (nu in 

cabinete);“dotarea 

minima a 

laboratoarelor de 

tehnica dentara” 

După articolul 49 se 

introduc două noi 

articole, art.491 şi 492, cu 

următorul cuprins: 

„Art.491. – Dotarea minimă 

a cabinetelor/laboratoarelor 

de tehnică dentară, aferente 

formelor de exercitare a 

profesiei de tehnician dentar 
se stabileşte prin ordin al 
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crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art.492. – Rolul şi atribuţiile 

reprezentantului autorităţii statului 

(1) Ministerul Sănătăţii numeşte 

reprezentanţi în Consiliul 

naţional şi în comisiile de 

disciplină. 

(2) În cazul în care reprezentantul 

Ministerului Sănătăţii constată că nu 
sunt repsectate pevederile legale, 

acestea sesizează organele de 

conducere ale ordinului. În termen 

de 15 zile de la efectuarea 

demersului, acestea adoptă măsurile 

ncesare de încadrare în normele în 

vigoare şi informează Ministerul 

Sănătăţii în acest sens. 

(3) În cazul nerespectării 

prevederilor alin.(2), Ministerul 

Sănătăţii se adresează instanţelor 

judecătoreşti competente.” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Să se elimine 

trebuie sa faca parte 

din normele de avizare a 

formelor de exercitare si 

autorizare a 

laboratoarelor de tehnica 

dentara - mentionate in 

propunerea de modif a 

Art 5 (4)  

 

 
Art. 492.  

1) Ingerinta clara a 

Ministerului Sanatatii  

asupra autonomiei si 

independentei OTDR, 

contrar vointei 

membrilor OTDR. 

2) Componenta 

Consiliului National 

este stabilita prin 

Lege (v. art. 34 (1), iar 

componenta comisiilor 

de disciplina se 

reglementeaza prin 

ROF 

 

ministrului sănătăţii, la 

propunerea Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din 

România. 

 
 

 

 

 

 

Art.492. – Rolul şi atribuţiile 

reprezentanţilor 

Ministerului Sănătăţii  

sunt stabilite prin ordin 

al ministrului sănătăţii. 

18.  Prezenta lege intră în vigoare la 

data publicării în Monitorul 

 Sa se respecte tehnica 

legislativa  

Se  elimină. 

(tehnică legislativă –nu 
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crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Propuneri OTDR 

 

Argumente 

Propuneri Ministerul 

Sanatatii 

Oficial al României, Partea I. există stabilit în iniţiativă un 

alt termen în afară de cel 

constituţional  „Legea intră 

în vigoare la 3 zile de la 

data publicării în Monitorul 
Oficial al României.” 

 


