
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate  şi Familie                   Nr. 28/ 80 / 13   martie  2007                      
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România ( Plx 

178/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 13 martie 2006 şi  trimisă Comisiei 

pentru sănătate şi familie pentru examinare, în fond,  în procedură obişnuită, cu 

adresa  nr.Plx 178 din 15 martie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 178/29.03.2006 , avizul Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport nr.29/76/5.04.2006, avizul Consiliului 

Legislativ nr.786/27.06.2005, precum şi punctul de vedere al Guvernului 

nr.2694/01.11.2005. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile art.73 din 

Constituţia României, republicată. 

 
PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

 
ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                  DEP.DR.ION LUCHIAN                           

Administrator
Original



 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate  şi Familie                                                                                          Nr. 28/ 80 / 13   martie 2007                       

 
R A P O R T  

asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România ( Plx 178/2006) 

 
1. Cu adresa nr.Plx  178 din 15 martie 2006, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea, în fond, 

în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România ( Plx 178/2006), respinsă de către Senat în 
şedinţa din 13 martie 2006, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională . 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 
178/29.03.2006 , avizul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport nr.29/76/5.04.2006, avizul Consiliului Legislativ 
nr.786/27.06.2005, precum şi punctul de vedere al Guvernului nr.2694/01.11.2005. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de tehnician dentar în România de către 
cetăţenii români, precum şi de cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene , al unui stat aparţinând Spaţiului Economic 
European sau Confederaţiei Elveţiene, posesori ai diplomei eliberate de o instituţie de învăţământ recunoscută de lege; în 
concordanţă cu prevederile directivelor Consiliului Uniunii Europene în materie, precum şi cu cele ale regulamentului 
Consiliului Uniunii Europene nr.1612/68/CEE referitor la libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul Comunităţii Europene, 
cu modificările ulterioare. Sunt vizate cu precădere următoarele aspecte: introducerea titlului de tehnician dentar, stabilirea 
listei specializărilor de calificare în exercitarea profesiunii de tehnician dentar, definirea domeniului de activitate, 



formarea şi perfecţionarea tehnicienilor dentari, precum şi extinderea categoriei persoanelor care pot exercita această 
profesie prin includerea cetăţenilor aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European. . 

Având în vedere cele menţionate, comisia propune  Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare 
propunerea legislativă care face obiectul raportului  . 

2. Propunerea legislativă face parte din  categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor articolului 73 din 
Constituţia României, republicată. 

3. La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din regulamentul 
Camerei Deputaţilor, din partea Guvernului dl.Ervin Szekely, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii Publice . 

4. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  din ziua de 6.03.2007 au participat 16 deputaţi, 
neînregistrându-se absenţi . 

Raportul comisiei  a fost adoptat în unanimitate  . 
 5.Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat , este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele 
amendamente: 

Nr.
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului ) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0. 1. 2. 3. 
1. Titlul legii 

 
“Lege privind exercitarea profesiei de tehnician 
dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari 
din România” 

Se propune ca titlul legii să se reformuleze după 
cum urmează: 
“Lege privind exercitarea profesiei de tehnician 
dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România” 

 
 
Prin similitudine cu 
Ordinul Asistenţilor 
Medicali şi 
Moaşelor din 



 
0. 1. 2. 3. 
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Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . România. 
 

2. Cap.I  
„Exercitarea profesiei de tehnician dentar în 
România” 
 

Nemodificat   

3. Secţiunea 1 
„Dispoziţii generale” 
 

Nemodificat   

4. Art. 1 
 
„Art.1. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician 
dentar  în România este un drept al oricărei 
persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al 
unui stat membru al Uniunii Europene, al unui 
stat aparţinând Spaţiului Economic European 
sau Confederaţiei Elveţiene, posesor al 
diplomei eliberate de o instituţie de învăţământ 
superior de profil tehnică dentară, recunoscută 
de lege, şi având competenţa necesară pentru 
efectuarea dispozitivelor tehnice medicale şi 
protezelor dentare. 
 
 
 
 
 
 

Se propune ca art.1 să se reformuleze după cum 
urmează: 
„Art. 1. - Exercitarea profesiei de tehnician 
dentar  în România este un drept al oricărei 
persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al 
unui stat membru al Uniunii Europene, al unui 
stat aparţinând Spaţiului Economic European 
sau Confederaţiei Elveţiene, posesor al diplomei, 
titlului sau certificatului eliberate  de o 
instituţie de învăţământ cu profil de tehnică 
dentară, conform normelor Uniunii Europene, 
de către statele membre ale Uniunii 
Europene, statele aparţinând Spaţiului 
Economic European sau Confederaţiei 
Elveţiene, şi având competenţa necesară pentru 
confecţionarea dispozitivelor tehnico-medicale 
unicat la comandă.” 
 
 

 
 
Pentru corelare cu 
prevederile 
legislaţiei Uniunii 
Europene în  
materie. 
 
 
 
 
 
 
Terminologia 
modificată se 
regăseşte explicit la 
art.6. 
 
 



 
0. 1. 2. 3. 
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(2)În laborator tehnicianul dentar are 
dreptul la iniţiativă şi decizie în ceea ce 
priveşte tehnicile şi aparatele de laborator 
pentru exercitarea cu maximă operativitate 
şi răspundere a dispozitivelor tehnice 
medicale şi protezelor dentare solicitate, sub 
semnătură.” 
 

(2) Se elimină. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
Ministerul Sănătăţii Publice . 

S-a preluat în textul 
art.5 alin.(3). 

5. Art. 2 
„Art.2. -  Profesia de tehnician dentar 
cuprinde drepturi şi responsabilităţi care 
rezultă din fişa postului.” 

Se elimină. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
Ministerul Sănătăţii Publice . 
 

Aceste prevederi nu 
sunt necesare 
deoarece profesia de 
tehnician dentar este 
o profesie 
independentă. 
 

6. ___ Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.2, cu următorul cuprins: 
”Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin 
termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la 
comandă se înţelege orice dispozitiv dentar 
executat în mod special în conformitate cu 
comanda scrisă, semnată şi parafată a 
medicului dentist. Dispozitivul cuprinde 
caracteristici specifice şi este destinat exclusiv 
unei singure utilizări, pentru un singur 
pacient, individual determinat.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie  

Pentru definirea 
termenului folosit in 
textul legii. 
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7. Art. 3 
 
„ Art.3. - Controlul şi supravegherea exercitării 
profesiei de tehnician dentar se realizează de 
către Ministerul Sănătăţii şi de către Colegiul 
Tehnicienilor Dentari din România, denumite în 
continuare autorităţi competente române.” 
 

Se propune ca art.3 să se reformuleze după cum 
urmează: 
„ Art.3. - Controlul şi supravegherea exercitării 
profesiei de tehnician dentar se realizează de 
către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către 
Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, 
denumite în continuare autorităţi competente 
române.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

 
 
Pentru actualizarea 
denumirii acestui 
minister. 
Prin similitudine cu 
Ordinul Asistenţilor 
Medicali şi 
Moaşelor din 
România. 
 

 8. Art. 4 
 
„Art.4. -  (1)Profesia de tehnician dentar este 
profesie independentă şi se exercită în regim 
salarial şi/sau independent, cu respectarea 
prevederilor prezentei legi. 
 
(2)În timpul exercitării profesiei, tehnicianul 
dentar este funcţionar public. 
 
(3)Apărarea principiilor prevăzute la alin.(1) 
este asigurată de către Colegiul 
Tehnicienilor Dentari din România.” 
 
____ 

Se propune ca art.4 să se reformuleze după cum 
urmează: 
“Art. 4. - (1) Profesia de tehnician dentar este 
independentă şi se exercită în mod independent, 
cu respectarea prevederilor prezentei legi. 
 
 
(2) Se elimină. 
 
 
(3) Se elimină. 
 
 
 
(2) Profesia de tehnician dentar se poate 
efectua şi în regim salarial.” 
 

 
 
Profesia de tehnician 
este o profesie 
independentă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
sistematizarea 
textului legii s-a 



 
0. 1. 2. 3. 
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Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

preluat din textul 
alin.(1) al aceluiaşi 
articol al formei 
iniţiatorului. 
 

9. ____ Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.5, cu următorul cuprins: 
”Art. 5. - Profesia de tehnician dentar poate fi 
practicată: 

a) în unităţile sanitare publice sau în 
laboratoarele private şi în instituţiile de 
învăţământ sau cercetare cu profil de tehnică 
dentară; 

b) în cabinetele de liberă practică pentru 
servicii publice conexe actului medical. 
Veniturile acestora pot fi realizate şi din 
servicii prestate în baza contractului cu 
furnizorii de servicii medicale sau cu casele 
de asigurări sociale de sănătate, sau/şi casele 
de asigurări private de sănătate; 

c) în cadrul societăţilor comerciale cu 
răspundere limitată, asociaţii familiale, 
precum şi de către persoane fizice autorizate 
potrivit legislaţiei în vigoare .” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 
 

Pentru a enumera 
toate sectoarele de 
activitate în care îşi 
desfăşoară 
activitatea 
tehnicienii dentari. 



 
0. 1. 2. 3. 
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10. Art. 5 
„Art.5. - (1)Exercitarea profesiei de tehnician 
dentar se realizează prin următoarele activităţi: 
a)efectuează şi produce dispozitive tehnice 
medicale şi proteze dentare, fixe sau mobile, pe 
bază de comandă şi conform pregătirii şi 
specializării; 
 
 
b)participă la programe de control privind 
starea de sănătate a populaţiei; 
 
 
c)participă la formarea teoretică şi practică 
a viitorilor specialişti care au inclusă 
practică de laborator în programele de 
pregătire; 
 
d)participă, împreună cu medicii şi alte 
categorii de personal la cercetarea în domeniul 
medical; 
 
e)participă împreună cu alte categorii de 
personal la protejarea mediului ambiant. 
 
(2)Tehnicianul dentar, în conformitate cu 
pregătirea sa universitară, este competent să 
exercite şi alte activităţi profesionale, precum: 

Art. 5 devine art. 6 cu următorul cuprins: 
“Art. 6. -  (1)Exercitarea profesiei de tehnician 
dentar se realizează prin următoarele activităţi: 
a)confecţionarea şi producerea de dispozitive 
tehnico-medicale şi proteze dentare, fixe sau 
mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă 
semnată şi parafată, eliberată de medicul 
dentist şi conform pregătirii şi specializării; 
 
Se elimină. 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
b)participarea, împreună cu medicii şi alte 
categorii de personal la cercetarea în domeniul 
tehnicii dentare; 
 
c)participarea, împreună cu alte categorii de 
personal, la protejarea mediului ambiant. 
 
(2)Tehnicianul dentar, care a absolvit o formă 
de învăţământ universitar, cu profil de 
tehnică dentară, este competent să exercite şi 

 
 
 
 
Pentru corelare cu 
prevederile art.2 . 
 
 
 
Depăşeşte 
competenţele în 
exercitarea acestei 
profesii. 
Reglementarea se 
regăseşte la art.7. 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă şi completă. 
 
 
Idem. 
 
 
La art.1 nu este 
specificat că forma 
de învăţământ este 
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a)marketing şi management al laboratorului de 
tehnică dentară; 
 
b)activităţi didactice sau de administraţie în 
domeniul tehnicii dentare. 
 
 
(3)În activităţile prevăzute la alin.(1) 
tehnicianul dentar are deplină răspundere şi 
drept de decizie.” 

alte activităţi profesionale, precum: 
a)marketing şi management al laboratorului de 
tehnică dentară; 
 
b)activităţi didactice sau de administraţie în 
domeniul tehnicii dentare. 
 
(3)În activităţile prevăzute la alin.(1) lit.a) 
tehnicianul dentar are deplină răspundere şi 
drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru şi 
a aparaturii folosite. 
 
Autori : Comisia pentru sănătate şi familie, 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ), 
doamna dep.Ecaterina Andronescu ( Grup 
Parlamentar al PSD ), dl.dep.Paul Magheru 
( Grup Parlamentar al PRM ) şi Ministerul 
Sănătăţii Publice . 
  

universitară. 
 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
explicită. 

11. Art. 6 
„Art.6. - (1)Profesia de tehnician dentar poate fi 
exercitată pe teritoriul României de orice 
persoană prevăzută la art.1, care îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
a)este posesoare a diplomei de absolvire a unei 
forme de învăţământ de specialitate, de stat sau 
privată, acreditată în condiţiile legii; 
 

Art. 6 devine art. 7 cu următorul cuprins: 
“Art. 7- (1) Profesia de tehnician dentar poate fi 
exercitată pe teritoriul României de orice 
persoană prevăzută la art.1, care îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
a)este posesoare a diplomei, titlului sau 
certificatului de absolvire a unei forme de 
învăţământ cu profil de tehnică dentară, 
eliberată conform normelor Uniunii 

Prin renumerotare. 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
prevederile art.1 . 
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b)este aptă din punct de vedere medical pentru 
exercitarea acestei profesiuni; 
c)este membru al Colegiului Tehnicienilor 
Dentari din România. 
 
(2)Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat 
membru al Uniunii Europene, ai unui stat 
aparţinând Spaţiului Economic Elveţiene, 
stabiliţi în România, au în exercitarea profesiei 
aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi tehnicienii 
dentari, cetăţeni români, membri ai Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România.” 
  

Europene , de către statele membre ale 
Uniunii Europene , statele aparţinând 
Spaţiului Economic European sau 
Confederaţiei Elveţiene; 
b)este aptă din punct de vedere medical pentru 
exercitarea acestei profesii; 
c)este membru al Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România. 
 
(2)Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat 
membru al Uniunii Europene, ai unui stat 
aparţinând Spaţiului Economic European sau al 
Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, 
au în exercitarea profesiei aceleaşi drepturi şi 
obligaţii ca şi tehnicienii dentari, cetăţeni 
români, membri ai Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie, 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ) 
şi Ministerul Sănătăţii Publice . 
 

 
 
 
 
 
 
Conform pct.1 din 
prezentul raport. 
 
Conform 
prevederilor art.1. 

12. Art.7  
„Art.7. – (1)  Profesia de tehnician dentar 
poate fi practicată în unităţi sanitare publice 
sau în laboratoare private şi în instituţii de 
învăţământ şi cercetare cu profil de tehnică 
dentară.” 

Se elimină 
 
 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

Se regăseşte în 
cuprinsul art. 5, nou 
introdus. 
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13. Art.8 
„Art.8 – Tehnicianul dentar angajat în 
unităţi sanitare publice sau în laboratoare 
private, are drepturi şi obligaţii ce decurg 
din normele şi reglementările legale, din 
prevederile contractului individual de muncă 
şi din reglementările de ordine interioară.” 

Se elimină 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Se regăseşte în 
cuprinsul art.8, nou 
introdus. 
 

14. ____ Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.8, cu următorul cuprins: 
“Art. 8. - Tehnicianul dentar are următoarele 
drepturi: 
a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în 
relaţiile contractuale ce se stabilesc cu 
medicul dentist, de un onorariu negociat în 
mod liber cu acesta; 
b) să realizeze venituri din serviciile prestate 
în baza contractului cu furnizorii de servicii 
medicale sau cu casele de asigurări sociale de 
sănătate şi/sau casele de asigurări private de 
sănătate; 
c) să introducă în contractul încheiat cu 
medicul dentist clauze privind condiţiile  şi 
termenul de execuţie al dispozitivelor 
medicale şi protezelor dentare unicat la 
comandă; 
d) să se perfecţioneze în meserie prin 
programe cu conţinut şi durată specifice, în 

Pentru corelare cu 
Legea 95/2006 
privind reforma in 
domeniul sănătăţii 
Cap. VII Asigurările 
sociale de sănătate şi 
Contractul-cadru - 
anexa a Cap.VII. 
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instituţii din România abilitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice sau în instituţii din 
străinătate recunoscute în România, în 
specializările prevăzute de prezenta lege; 
e) poate angaja persoane, salarizate în 
conformitate cu legislaţia in vigoare.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Art.9 
 
„Art.9. -  Profesia de tehnician dentar poate 
fi practicată în cabinete de liberă practică 
pentru servicii publice conexe actului 
medical. Veniturile acestora pot fi realizate 
şi din servicii prestate în baza contractului 
cu furnizorii de servicii medicale sau cu 
casele de asigurări sociale de sănătate, sau/şi 
casele de asigurări private de sănătate.” 
 

Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.9, cu următorul cuprins: 
„Art. 9. -  Tehnicianul dentar are 
următoarele obligaţii: 
 a) să cunoască şi să respecte reglementările 
legale în vigoare referitoare la exercitarea 
profesiei tehnician dentar; 
b) să respecte Codul de etică şi deontologie al 
profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România; 
c) să se pregătească prin programe de 
educaţie profesională continuă, elaborate de 
Ministerul Sănătăţii Publice în colaborare 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România; 
d) să colaboreze cu medicul dentist la 
alegerea celei mai bune soluţii protetice în 
acord cu interesul pacientului; 

 
 
Pentru alinierea la 
legislaţia din 
domeniu din 
Uniunea Europeană. 
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e) să respecte indicaţiile scrise de medicul 
dentist privind soluţia protetică aleasă de 
acesta pentru fiecare caz în parte, să îşi  
asume întreaga răspundere în realizarea 
acesteia, din punct de vedere tehnic, 
morfologic, funcţional şi estetic, în 
conformitate cu comanda primită , semnată şi 
parafată şi să elibereze un certificat de 
conformitate.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ). 
 

16. Secţiunea a 2-a  
„Autorizarea exercitării profesiei de tehnician 
dentar” 
 

Nemodificat   

17. Art. 10 
 
„Art.10. - (1)Exercitarea profesiei de tehnician 
dentar se face pe baza certificatului de membru 
al Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România şi al avizului de liberă practică 
eliberat de Ministerul Sănătăţii. 
(2)Certificatul de membru al Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România se acordă 
pe baza următoarelor acte: 
 

Se propune ca art.10 să se reformuleze după 
cum urmează: 
“Art. 10.- (1)Exercitarea profesiei de tehnician 
dentar se face pe baza certificatului de membru 
al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 
şi a autorizaţiei de liberă practică, eliberate de 
Ministerul Sănătăţii Publice. 
(2)Certificatul de membru al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România se 
eliberează pe baza următoarelor acte: 
 

 
 
Pentru corelare cu 
pct.1 din prezentul 
raport şi pentru 
folosirea termenului 
corect. 
Idem. 
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a)diploma de absolvire a unei forme de 
învăţământ de specialitate, de stat sau privat, 
acreditată în condiţiile legii; 
 
 
 
 
 
b)certificatul de cazier judiciar; 
 
c)certificatul de sănătate.” 

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a 
unei forme de învăţământ cu profil de tehnică 
dentară, eliberate conform normelor Uniunii 
Europene , de către statele membre ale 
Uniunii Europene , statele aparţinând 
Spaţiului Economic European sau 
Confederaţiei Elveţiene; 
 
b)certificatul de cazier judiciar; 
 
c)certificatul de sănătate  fizică şi psihică.” 
 
Autori. Comisia pentru sănătate şi familie, 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ) 
şi Ministerul Sănătăţii Publice . 
 

Pentru corelare cu 
prevederile art.1 . 
 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
completă. 

18. ___ Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.11, cu următorul cuprins: 
“Art. 11. - Condiţiile în care tehnicienii 
dentari cetăţeni ai altor state, în afara celor la 
care se face referire la art.1,  îşi pot exercita 
profesia în România şi pot cere înscrierea în 
Ordinul Tehnicienilor Dentari din România 
vor fi stabilite prin convenţii încheiate între 
părţi.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

 
 
Pentru a reglementa 
şi aceste situaţii. 
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19. Secţiunea a 3-a  
„Formarea, perfecţionarea şi specializarea 
tehnicienilor dentari din România” 
 

Nemodificat .  

20. Art. 11 
 
„Art.11. -  Formarea tehnicienilor dentari se 
realizează în instituţii de învăţământ superior 
de profil recunoscute de lege, pe baza 
programelor elaborate de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Colegiul 
Tehnicienilor Dentari din România.” 

Se propune ca art.11, care devine art.12, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 12. -  Formarea tehnicienilor dentari se 
realizează în instituţii de învăţământ de profil 
recunoscute de lege, pe baza programelor 
avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării , 
Ministerul Sănătăţii Publice şi Ordinul 
Tehnicienilor Dentari din România.” 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
doamna dep.Ecaterina Andronescu ( Grup 
Parlamentar al PSD ) . 
 

Prin renumerotare. 
 
Programele se 
realizează de 
instituţiile de 
învăţământ de profil.

21. Art.12 
„Art. 12. - Tehnicianul dentar are obligaţia 
profesională de a se pregăti prin programe 
de pregătire continuă, elaborate de 
Ministerul Sănătăţii cu consultarea 
Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România.” 
 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Se regăseşte în textul 
lit.d) al art.8 , nou 
introdus. 
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22. Art. 13 
 
„Art.13. - (1) Specializarea tehnicianului dentar 
se realizează prin programe având conţinut şi 
durată specifice, conform cerinţelor, în instituţii 
abilitate scopului propus. 
(2) Durata specializării este de 2 ani. 
(3) Specializarea se finalizează cu obţinerea 
diplomei de specialitate, prin susţinerea unui 
examen. 
(4) Fac excepţie de la prevederile alin.(2) 
tehnicienii dentari acreditaţi, care au o vechime 
de cel puţin 5 ani în domeniul tehnicii dentare 
sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu 
profil biomedical, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi.” 
 

Se propune ca art.13 să se reformuleze după 
cum urmează: 
„Art.13. – (1) Nemodificat . 
 
 
 
(2) Durata specializării este de 6 luni. 
(3) Nemodificat  
 
 
(4) Nemodificat  
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

 

23. Art. 14 
 
„Art.14. -  Metodologia de desfăşurare a 
programelor de pregătire profesională continuă 
şi de acordare a diplomelor care certifică 
absolvirea cursurilor este stabilită de 
Ministerul Sănătăţii şi de instituţiile de 
învăţământ superior, cu consultarea  
Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România.” 

Se propune ca art.14 să se reformuleze după 
cum urmează: 
“Art.14. -  Metodologia de desfăşurare a 
programelor de pregătire profesională continuă 
este stabilită de Ministerul Sănătăţii Publice şi 
de instituţiile de învăţământ superior, în 
colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari 
din România.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
Ministerul Sănătăţii Publice . 

 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
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24. Art. 15 
 
„Art.15. - Titlurile specializărilor în 
profesiunea de tehnician dentar sunt: 
a)managementul laboratorului de tehnică 
dentară; 
 
b)tehnica executării protezelor fixe (metalo-
acrilice, metalo-compozite); 
 
c) tehnica executării protezelor metalo-
ceramice; 
 
d) tehnica executării protezelor pe implante: 
 
 
e) tehnica executării protezelor mobile 
acrilice; 
 
f) tehnica executării protezelor scheletate; 
 
g) tehnica executării protezelor chirurgicale; 
 
h) tehnica executării protezelor ortodontice.” 

Se propune ca art.15 să se reformuleze după 
cum urmează: 
“Art.15: Specializările în profesia de tehnician 
dentar sunt: 
a)Se elimină. 
 
 
a) tehnica confecţionării protezelor fixe 
metalo-ceramice ; 
 
Se elimină. 
 
 
b) tehnica confecţionării protezelor pe 
implante; 
 
Se elimină. 
 
 
c) tehnica confecţionării protezelor scheletate; 
 
Se elimină. 
 
d)tehnica confecţionării aparatelor ortodontice 
şi protezelor chirurgicale.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie   şi 
dl.dep.Horia Toma ( Grup Parlamentar al PNL ). 

 
 
 
 
Nu este necesară o 
astfel de 
specializare. 
Pentru folosirea 
termenului corect. 
 
Se regăseşte în 
cuprinsul lit.b) al 
aceluiaşi articol. 
 
 
 
Idem. 
 
 
 
 
Se regăseşte în 
cuprinsul lit.d) al 
aceluiaşi articol. 
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25. ____ Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.16, cu următorul cuprins: 
“Art. 16. -  Profesia de tehnician dentar se 
exercită în România cu titlul profesional 
corespunzător calificării profesionale însuşite, 
după cum urmează: 
a)tehnician dentar, pentru posesorii diplomei, 
titlului sau certificatului de absolvire a unei 
forme de învăţământ cu profil de tehnică 
dentară, eliberată conform normelor Uniunii 
Europene , de către statele membre ale 
Uniunii Europene , statele aparţinând 
Spaţiului Economic European sau 
Confederaţiei Elveţiene; 
b)tehnician dentar principal, pentru cei cu o 
vechime de minimum 5 ani şi cel puţin 2 
specializări din cele menţionate la art.15; 
c)tehnician dentar maestru, pentru tehnicienii 
dentari cu o vechime de minimum 10 ani şi 
toate specializările menţionate la art.15.” 
 
 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 
 
 
 

 
 
Pentru stimularea 
perfecţionării 
profesionale 
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26. Art. 16 
  
„Art.16. - Formele de pregătire, specializare şi 
perfecţionare profesională, efectuate în 
străinătate de către tehnicieni celor echivalente 
în ţară, potrivit reglementărilor în vigoare.” 

Se propune ca art.16 care devine art.17, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 17. -  Formele de pregătire, specializare şi 
perfecţionare profesională, efectuate în 
străinătate de către tehnicienii dentari sunt 
asimilate celor echivalente în România, potrivit 
reglementărilor în vigoare.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
corectă şi completă. 

27. Secţiunea a 4-a  
„Norme de etică şi deontologie profesională” 
 

Nemodificat   

28. Art. 17 
 „Art.17. – În exercitarea profesiei, tehnicianul 
dentar respectă demnitatea fiinţei umane şi 
principiile eticii, dând dovadă de 
responsabilitate profesională şi morală, 
acţionând întotdeauna în interesul clientului şi 
al comunităţii.” 
 
 

Art. 17  devine art.18. 
Nemodificat . 

Prin renumerotare. 

29. Art. 18 
„Art.18. - Tehnicianul dentar este obligat să 
păstreze secretul profesional.” 
 
 
 

Art. 18  devine art.19. 
Nemodificat  

Prin renumerotare. 
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30. Art.19 
 
„Art.19. -  Litigiile sau abaterile de la etica 
profesională se analizează şi măsurile se iau, 
după caz, de conducerea unităţii ori de către 
Colegiul Tehnicienilor Dentari din România, 
potrivit Codului de etică şi deontologie 
profesională a tehnicienilor dentari.” 

Se propune ca art.19, care devine art.20, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 20. -  Litigiile sau abaterile de la etica 
profesională se analizează iar măsurile se iau de 
conducerea unităţii ori de către Ordinul 
Tehnicienilor Dentari din România , după caz, 
potrivit Codului de etică şi deontologie al 
profesiei de tehnician dentar.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 

31. Secţiunea a 5-a 
„Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiei 
de tehnician dentar” 
 

Nemodificat   

32. Art. 20  
„Art.20. – Activitatea tehnicianului dentar se 
desfăşoară în cadrul societăţilor comerciale 
cu răspundere limitată, asociaţii familiale, 
precum şi de către persoane fizice 
autorizate.” 
 

Se elimină 
 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ). 
 

Se regăseşte în textul 
art.5 nou introdus. 

33. Art. 21 
 
„Art.21. -  (1)Relaţia dintre tehnicianul dentar 
si medicul dentist are la baza un contract de 
prestări servicii privind buna desfăşurare a 
actului medical. 

Se propune ca art.21 să se reformuleze după 
cum urmează: 
„Art. 21 - (1)Relaţia dintre tehnicianul dentar şi 
medicul dentist are la bază un contract de 
prestări servicii privind buna desfăşurare a 
actului medical. 

 
 
Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 
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(2) Tehnicianul dentar este obligat sa respecte 
indicaţiile scrise de medicul dentist privind 
modul de executare al dispozitivelor medicale. 

(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte 
indicaţiile scrise semnate şi parafate de 
medicul dentist privind modul de confecţionare 
a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare 
din punct de vedere tehnic, morfologic, 
funcţional şi estetic .” 
 
Autori. Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Horia Toma ( Grup Parlamentar al PNL ). 

Pentru corelare cu 
art.9 lit.f). 
 
 
 

34. Art. 22 
 
„Art.22. -  Relaţiile dintre tehnicienii dentari se 
bazează pe corectitudine, colaborare, respect 
reciproc şi solidaritate profesională, potrivit 
Codului de etică şi deontologie profesională a 
tehnicianului dentar.” 
 

Se propune ca art.22 să se reformuleze după 
cum urmează: 
„Art.22. -  Relaţiile dintre tehnicienii dentari se 
bazează pe corectitudine, colaborare, respect 
reciproc şi solidaritate profesională, potrivit 
Codului de etică şi deontologie al profesiei de 
tehnician dentar.” 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 

35. ___ Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.23, cu următorul cuprins: 
“Art.23. - Titularul laboratorului 
privat/cabinetului de liberă practică sau 
angajatorul  din unităţile sanitare publice are 
obligaţia asigurării protecţiei tehnicianului 
dentar pentru riscurile ce decurg din practica 
profesională prin intermediul societăţilor de 
asigurări.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

 
Pentru respectarea 
legislaţiei în vigoare.
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36. Capitolul II 
 
 „Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Tehnicienilor Dentari din România„ 
 

Se propune ca titlul Capitolului II să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România„ 

 
 
Prin similitudine cu 
Ordinul Asistenţilor 
Medicali şi 
Moaşelor din 
România. 
 

37. Secţiunea 1  
 „Caracteristici generale” 

Se propune ca titlul „Secţiunii 1” să se 
reformuleze după cum urmează: 
„ Dispoziţii generale” 
 

Pentru o exprimare 
corectă. 

38. Art. 23 
 
„Art.23. -  (1) Colegiul Tehnicienilor Dentari 
din România se înfiinţează ca organizaţie 
profesională, neguvernamentală, apolitică, 
nonprofit şi cu personalitate juridică, ce 
reprezintă interesele membrilor săi, având 
autonomie funcţională.” 
 
____ 
 
 
 
 
 
 

Se propune ca art.23, care devine art.24, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 24.- (1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din 
România se înfiinţează în condiţiile legii ca 
organizaţie profesională, nonprofit, cu 
personalitate juridică de drept privat, apolitică, 
de interes public, cu patrimoniu şi buget 
proprii, autonomă şi independentă.  
 
(2) Prezenta lege nu limitează dreptul de 
liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte 
forme de asociere profesională.  
 
 
 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
corectă şi completă. 
 
 
 
 
 
Pentru a se asigura 
respectarea dreptului 
la asociere prevăzut 
la art.40 alin.(1) din 
Constituţia 
României, 
republicată. 
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(2) Colegiul Tehnicienilor Dentari din România 
cuprinde tehnicieni dentari autorizaţi să-şi 
exercite profesiunea în unităţi ale Ministerului 
Sănătăţii sau ale altor ministere cu reţea 
sanitară proprie, în sectorul privat şi în unităţi 
de învăţământ şi cercetare.” 
 

(3)Ordinul Tehnicienilor Dentari din România 
cuprinde tehnicieni dentari autorizaţi să-şi 
exercite profesia în unităţi ale Ministerului 
Sănătăţii Publice sau ale altor ministere cu reţea 
sanitară proprie, în sectorul privat şi în unităţi de 
învăţământ sau cercetare.” 
  
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Pentru o exprimare 
corectă. 

39. Art. 24 
 
„Art.24. -  Colegiul Tehnicienilor Dentari din 
România are sediul central în municipiul 
Bucureşti.” 
 

Se propune ca art.24, care devine art.25, să se 
reformuleze după cum urmează:  
„Art.25. -  Ordinul Tehnicienilor Dentari din 
România are sediul central în municipiul 
Bucureşti.” 
 

Prin renumerotare. 
Prin similitudine cu 
Ordinul Asistenţilor 
Medicali şi 
Moaşelor din 
România. 
 

40. Secţiunea a 2-a  
  
„Atribuţiile Colegiului Tehnicienilor Dentari 
din România” 
 

Se propune ca titlul Secţiunii a 2-a să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Atribuţiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România” 
 

Idem. 

41. Art. 25 
 
 „Art.25. - Colegiul Tehnicienilor Dentari din 
România are următoarele atribuţii: 
a)apără prestigiul şi demnitatea profesională al 
membrilor săi in relaţiile cu terţe persoane 
fizice sau juridice; 

Se propune ca art.25, care devine art.26, să se 
reformuleze după cum urmează:  
“Art. 26 - Ordinul Tehnicienilor Dentari din 
România are următoarele atribuţii: 
a)apără prestigiul şi demnitatea profesională ale 
membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice 
sau juridice; 

Prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
 



 
0. 1. 2. 3. 

 

 23

b)apără şi promovează interesele profesionale 
ale membrilor săi; 
 
c)emite norme cu caracter intern, cu respectarea 
dispoziţiilor legale; 
 
____ 
 
 
 
 
d)elaborează şi supraveghează respectarea 
Codului de etică şi deontologie profesională a 
tehnicienilor dentari, adoptat după avizarea 
sa de către Ministerul Sănătăţii; 
 
e)reprezintă membrii săi în relaţiile cu 
organizaţiile guvernamentale, 
neguvernamentale şi cu sindicatele, pe plan 
intern şi internaţional; 
 
f)acordă asistenţa profesională membrilor săi în 
situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la 
normele de etică şi deontologie  profesională, 
precum şi de soluţionare a litigiilor; 
 
 
 

b)apără şi promovează interesele profesionale 
ale membrilor săi; 
 
 c)emite norme cu caracter intern, cu respectarea 
dispoziţiilor legale; 
 
d)elaborează Codul de etică şi deontologie al 
profesiei de tehnician dentar şi îl supune spre 
avizare Ministerului Sănătăţii Publice; 
 
 
e) supraveghează respectarea Codului de 
etică şi deontologie al profesiei de tehnician 
dentar ; 
 
 
f)reprezintă membrii săi în relaţiile cu 
organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale 
şi cu sindicatele, pe plan intern şi internaţional; 
 
 
g)acordă asistenţă profesională şi juridică 
membrilor săi în situaţiile de judecare a cazurilor 
de abateri de la normele de etică şi deontologie  
profesională, precum şi de soluţionare a 
litigiilor; 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
 
S-a preluat din textul 
lit.d) al aceluiaşi 
articol. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
completă. 
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g)colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul 
elaborării reglementărilor privind înregistrarea 
în registrul unic al tehnicienilor dentari; 
 
 
h)colaborează cu Ministerul Sănătăţii la 
elaborarea şi monitorizarea programelor de 
formare, specializare şi perfecţionare a 
pregătirii profesionale teoretice şi practice a 
tehnicienilor dentari; 
i)colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul 
elaborării normelor specifice şi a 
reglementărilor privind profesiunea de 
tehnician dentar; 
 
j)acordă împreună cu Ministerul Sănătăţii 
specializările în profesia de tehnician dentar;
 
k)avizează autorizaţia de instalare a 
laboratoarelor de tehnică dentară şi a 
cabinetelor de liberă practică private de profil  
şi se pronunţă în legătură cu demersurile 
întreprinse în vederea interzicerii instalării 
acestora, ţinând seama de exercitarea 
activităţii în concordanţă profesională a 
personalului, de dotare tehnică şi de 
respectarea normelor de protecţia 
mediului.” 

h)colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice în 
scopul elaborării reglementărilor privind 
înregistrarea în Registrul Unic al Tehnicienilor 
Dentari; 
 
i)colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice la 
elaborarea şi monitorizarea programelor de 
formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii 
profesionale teoretice şi practice a tehnicienilor 
dentari; 
j)colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice în 
scopul elaborării normelor specifice şi a 
reglementărilor privind profesia de tehnician 
dentar; 
 
Se elimină. 
 
 
k)acordă aviz pentru eliberarea certificatului 
de liberă practică, de către Ministerul 
Sănătăţii Publice .” 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie, 
dl.dep.Mircea Valer Puşcă ( Grup Parlamentar al 
PNL ) şi dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar 
al PSD ) . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu este atribuţia 
Ordinului 
Tehnicienilor 
Dentari din 
România. 
Idem. 
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42. Secţiunea a 3-a  
 
„ Membrii Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România” 
 

Se propune ca titlul Secţiunii a 3-a să se 
reformuleze după cum urmează: 
„ Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România” 
 

 

43. Art. 26 
 
„Art.26. - (1) Membrii Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România sunt înscrişi 
într-un registru unic, care se publică 
periodic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân 
înscrişi, la cerere, în Colegiului Tehnicienilor 
Dentari din România.” 

Se propune ca art.26, care devine art.27, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art.27. -  (1) Tehnicienii dentari care deţin 
autorizaţia de liberă practică devin membri ai 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi 
sunt înscrişi de drept în Registrul Unic al 
Tehnicienilor Dentari din România, care este 
elaborat de Ordinul Tehnicienilor Dentari din 
România şi Ministerul Sănătăţii Publice, se 
păstrează la Consiliul naţional al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România şi se 
publică anual în Monitorul Oficial al 
României, Partea I; 
 
(2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân 
înscrişi, la cerere, în Ordinul Tehnicienilor 
Dentari din România.” 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ). 
 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru a reglementa 
toate aspectele 
privind calitatea de 
membru OTDR 
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44. Art. 27 
 
„Art.27. -  Membrii Colegiului  Tehnicienilor 
Dentari din România sunt obligaţi: 
a)să respecte reglementările legale privind 
exercitarea profesiei de tehnician dentar; 
b)să respecte statutul Colegiului Tehnicienilor 
Dentari din România privind exercitarea acestei 
profesiuni; 
c)să respecte şi să aplice normele de etică şi 
deontologie profesională.” 

Se propune ca art.27, care devine art.28, să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Art.28. -  Membrii Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România sunt obligaţi: 
a)să respecte reglementările legale privind 
exercitarea profesiei de tehnician dentar; 
b)să respecte statutul Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România privind exercitarea acestei 
profesiuni; 
c)să respecte şi să aplice normele de etică şi 
deontologie profesională.” 

Prin renumerotare. 
 
Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 
 
 

45. Art. 28 
 
„Art.28. -  Veniturile Colegiului Tehnicienilor 
Dentari din România se constituie din: 
a)taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale 
membrilor; 
b)donaţii, sponsorizări potrivit legii; 
c)contravaloarea serviciilor prestate membrilor 
sau persoanelor fizice şi juridice; 
d)legate; 
e)drepturi editoriale; 
f)încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; 
g)fonduri rezultate din manifestări culturale şi 
ştiinţifice; 
h)organizarea de cursuri de educaţie 
profesională continuă; 
i)alte surse, cu respectarea prevederilor legale.” 

Se propune ca art.28, care devine art.29, să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Art.29. -  Veniturile Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România se constituie din: 
a)taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale 
membrilor; 
b)donaţii, sponsorizări potrivit legii; 
c)contravaloarea serviciilor prestate membrilor 
sau persoanelor fizice şi juridice; 
d)legate; 
e)drepturi editoriale; 
f)încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; 
g)fonduri rezultate din manifestări culturale şi 
ştiinţifice; 
h)organizarea de cursuri de educaţie 
profesională continuă; 
i)alte surse, cu respectarea prevederilor legale.” 

Prin renumerotare. 
 
Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 
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46. Art. 29 
 
„Art.29. -  Fondurile băneşti pot fi utilizate 
pentru cheltuieli de administrare, precum: 
salarizarea personalului, procurarea de fonduri 
fixe, material gospodăreşti, finanţarea 
cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea 
pregătirii profesionale, acordarea de burse prin 
concurs, crearea de instituţii cu scop filantropic 
şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de 
Consiliul naţional al Colegiului Tehnicienilor 
Dentari din România.” 

Se propune ca art.29, care devine art.30, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 30. - Fondurile băneşti ale Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România pot fi 
utilizate pentru cheltuieli de administrare, 
precum: salarizarea personalului, procurarea de 
mijloace fixe, materiale gospodăreşti, 
finanţarea cheltuielilor organizatorice, 
perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea 
de burse prin concurs, crearea de instituţii cu 
scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se 
stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ). 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 

47. Secţiunea a 4-a   
 
„Organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România” 
 

Se propune ca titlul Secţiunii a 4-a să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România” 
 
 

Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 

48. Art. 30 
 
„Art.30. - Colegiul Tehnicienilor Dentari din 
România este organizat la nivel naţional, 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.” 

Se propune ca art.30, care devine art.31, să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Art.31. - Ordinul Tehnicienilor Dentari din 
România este organizat la nivel naţional, 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.” 

Prin renumerotare. 
Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 
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49. Art. 31 
 
„Art.31. -  Organele de conducere ale 
Colegiului Tehnicienilor Dentari din România, 
la nivel naţional şi judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, sunt adunarea generală, 
consiliul naţional, consiliul judeţean respectiv 
consiliul municipiului Bucureşti, şi birourile 
executive ale acestora. „ 

Se propune ca art.31, care devine art.32, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 32. -  Organele de conducere ale 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, 
la nivel naţional şi judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, sunt Adunarea generală 
naţională, judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, Consiliul naţional, Consiliul 
judeţean, respectiv Consiliul municipiului 
Bucureşti, şi birourile executive ale acestora.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport. 

Prin renumerotare. 
 
Pentru înscrierea 
corectă a denumirii 
acestor organisme. 

50. Art.32 
 
„Art.32. - Alegerile pentru organele de 
conducere ale Colegiului Tehnicienilor Dentari 
din România, la nivel naţional şi judeţean 
respectiv al municipiului Bucureşti, se 
desfăşoară o dată la 4 ani.” 
 
____ 
 
 
 
 
 
 

Se propune ca art.32, care devine art.33, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 33. -  (1)Alegerile pentru organele de 
conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România, la nivel naţional şi judeţean 
respectiv al municipiului Bucureşti, se 
desfăşoară o dată la 4 ani. 
 
(2) Membrii organelor de conducere ale 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 
la nivel naţional, judeţean, şi respectiv al 
municipiului Bucureşti, se aleg pe perioada 
unui mandat hotărât de Adunarea generală 
naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România, cu posibilitatea de a fi realeşi 

Prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a reglementa 
modul de alegere al 
organelor de 
conducere ale 
OTDR. 
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pentru maximum 2 mandate. 
(3) Nu pot candida la funcţia de preşedinte al 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 
la nivel naţional, judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti persoanele care au 
împlinit vârsta legală de pensionare. 
Persoanele care împlinesc această vârstă pe 
durata  exercitării mandatului rămân în 
funcţie până la finalizarea acestuia.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

51. Art. 33  
 
„Art.33. - (1) Adunarea generală a Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România, constituită 
din reprezentanţi aleşi la nivel judeţean, 
respectiv al municipiului Bucureşti, se 
întruneşte anual. 
 
(2)Adunarea generală alege prin vot secret, cu 
majoritate simpla, membrii Consiliului naţional 
al Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România, în prezenţa a cel puţin două treimi 
din numărul total al reprezentanţilor aleşi. 
 
(3)Adunarea generală adoptă, în prezenţa a cel 
puţin două treimi din numărul total al 
reprezentanţilor aleşi, Codul de etică şi 

Se propune ca art.33, care devine art.34, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 34. - (1) Adunarea generală a Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România, constituită 
din reprezentanţi aleşi de Adunarea generală la 
nivel judeţean, respectiv a municipiului 
Bucureşti, se întruneşte anual; 
  
(2)Adunarea generală alege prin vot secret, cu 
majoritate simplă, membrii Consiliului naţional 
al Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România, în prezenţa a cel puţin două treimi din 
numărul total al membrilor săi. 
 
(3)Adunarea generală a Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România adoptă, în 
prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
 
 
Pentru a se asigura o 
corectă 
reprezentativitate în 
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deontologie profesională, statutul şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România.„ 
 

total al membrilor săi, Codul de etică şi 
deontologie al profesiei de tehnician dentar, 
statutul şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

organele de 
conducere ale 
OTDR. 

52. Art. 34  
 
„Art.34. - (1)Consiliul naţional al Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România este alcătuit 
din 49 de membri, după cum urmează: câte un 
reprezentant al fiecărui judeţ, 4 reprezentanţi ai 
municipiului Bucureşti, 4 reprezentanţi ai 
laboratoarelor private din România, aleşi de 
către Adunarea generală a Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România. 
 
(2)Consiliul naţional prevăzut la alin.(1) este 
legal constituit în prezenţa a jumătate din 
numărul membrilor săi şi hotărăşte cu 
majoritate simplă. 
 
(3) Consiliul naţional prevăzut la alin.(1) se 
întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi 
extraordinare. 
 

Se propune ca art.34, care devine art.35, să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Art.35. - (1)Consiliul naţional al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România este alcătuit 
din 49 de membri, după cum urmează: câte un 
reprezentant al fiecărui judeţ, 4 reprezentanţi ai 
municipiului Bucureşti, 4 reprezentanţi ai 
laboratoarelor private din România, aleşi de 
către Adunarea generală naţională a Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România. 
 
(2)Consiliul naţional prevăzut la alin.(1) este 
legal constituit în prezenţa a jumătate din 
numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate 
simplă. 
 
(3) Consiliul naţional prevăzut la alin.(1) se 
întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi 
extraordinare. 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 
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(4) În cadrul consiliului naţional prevăzut la 
alin.(1) funcţionează comisii de specialitate.” 
 

(4) În cadrul consiliului naţional prevăzut la 
alin.(1) funcţionează comisii de specialitate.” 
 

53. Art. 35 
 
„Art.35. -  Între sesiunile consiliului naţional 
prevăzut la art.33, Colegiul Tehnicienilor 
Dentari din România este coordonat de biroul 
executiv. 

Se propune ca art.35, care devine art.36, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art.36. -  Între sesiunile Consiliului naţional 
prevăzut la art.35, Ordinul Tehnicienilor 
Dentari din România este coordonat de Biroul 
executiv.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. 

Prin renumerotare. 
 
Pentru înscrierea 
trimiterii corecte. 

54. Art. 36  
 
„Art.36. - (1)Biroul executiv al Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România asigură 
activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii 
şi regulamentelor proprii. 
(2)Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 
vicepreşedinţi, un secretar şi 2 membri, aleşi 
prin vot secret de membrii consiliului naţional 
prevăzut la art.33. 
(3)Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar sunt incompatibile cu funcţiile 
corespunzătoare dintr-un sindicat.” 
 

Se propune ca art.36, care devine art.37, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art.37. -  (1)Biroul executiv al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România asigură 
activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi 
regulamentelor proprii. 
(2)Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 
vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi 3 
membri, aleşi dintre membrii Consiliului 
naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România, prin vot secret. 
(3)Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, 
secretar şi trezorier sunt incompatibile cu 
deţinerea oricăror funcţii de  conducere 
într-un sindicat.” 

Prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura 
bune funcţionare a 
biroului executiv al 
OTDR. 
Pentru o exprimare 
precisă. 
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie , 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ) 
şi dl.dep.Mircea Valer Puşcă ( Grup Parlamentar 
al PNL ) . 
 

55. Art. 37 
 
„Art.37. - (1)Consiliul judeţean al Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România are un 
număr de membri proporţional cu numărul de 
tehnicieni dentari înregistraţi în evidenţă, după 
cum urmează: 
a)până la 30 de membri înscrişi în registrul unic 
şi cotizanţi – până la 5 membri; 
 
b)peste 30 de membri înscrişi în registrul unic 
şi cotizanţi – până la 11 membri; 
 
 
(2)Consiliul constituit la nivelul municipiului 
Bucureşti este format din 11 membri. 
 
(3)Alegerea membrilor consiliilor judeţene, 
respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute 
la alin.(1) şi (2) se face de către adunarea 
generală, prin vot secret, cu majoritate simplă, 
prin participarea a minimum două treimi din 
numărul total al membrilor înscrişi în registrul 

Se propune ca art.37, care devine art.38, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art.38. - (1)Consiliul judeţean al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România are un număr 
de membri proporţional cu numărul de tehnicieni 
dentari înregistraţi în evidenţă, după cum 
urmează: 
a)până la 30 de membri înscrişi în Registrul 
Unic al Tehnicienilor Dentari din România şi 
cotizanţi – până la 5 membri; 
b)peste 30 de membri înscrişi în Registrul Unic 
al Tehnicienilor Dentari din România şi 
cotizanţi – până la 11 membri. 
 
(2)Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România constituit la nivelul municipiului 
Bucureşti este format din 11 membri. 
 
(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 renumerotare. 
 
Pentru înscrierea 
corectă a denumirii. 
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unic şi cotizanţi . Alegerea reprezentanţilor 
pentru Adunarea generală a Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România se face prin 
vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei 
de reprezentare, de un delegat la doi membri 
înscrişi în registrul unic. Alegerile sunt validate 
în prezenţa a două treimi din numărul total al 
delegaţilor, după două săptămâni se va 
organiza o altă conferinţă de alegeri, al cărei 
rezultat va fi validat indiferent de numărul 
participanţilor. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)Consiliul judeţean, respectiv al municipiului 
Bucureşti, prevăzute la alin.(1) si (2), va alege 
dintre membrii săi un birou format din: 
preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. 
 
(5)Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar sunt incompatibile cu funcţia 
corespunzătoare dintr-un sindicat. 

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 doi membri 
înscrişi în registrul unic. 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 municipiului 
Bucureşti, se convoacă o nouă adunare 
generală în termen de două săptămâni, ale 
cărei decizii vor fi adoptate cu majoritate 
simplă, indiferent de numărul participanţilor.
 
(5)Consiliul judeţean, respectiv Consiliul 
municipiului Bucureşti, prevăzute la alin.(1) şi 
(2), vor alege dintre membrii săi un birou format 
din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. 
 
(6)Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar ai birourilor consiliilor prevăzute la 
alin.(5) sunt incompatibile cu deţinerea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
reglementarea 
completă a 
procedurii de 
desfăşurare a 
adunărilor generale. 
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oricăror funcţii de conducere într-un sindicat.” 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie, 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ) 
şi dl.dep.Valeriu Puşcă ( Grup Parlamentar al 
PNL ) . 
 

56. Art. 38  
 
„Art.38. - (1)Persoanele care exercită funcţii de 
conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv 
al municipiului Bucureşti, în structurile 
Colegiului Tehnicienilor Dentari din România 
îşi menţin locurile de muncă pe perioada în care 
îndeplinesc funcţiile respective. 
 
(2)Persoanele care exercită funcţii de conducere 
vor fi remuneraţi conform hotărârii luate de 
adunarea generală.” 

Se propune ca art.38, care devine art.39, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art.39. -  (1) Persoanele care exercită funcţii 
de conducere la nivel naţional, judeţean, 
respectiv al municipiului Bucureşti, în structurile 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 
îşi menţin locurile de muncă pe perioada în care 
îndeplinesc funcţiile respective. 
 
(2)Indemnizaţiile pentru persoanele care 
exercită funcţii de conducere sunt stabilite de 
către Adunarea generală naţională a 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
clară şi corectă. 

57. Art. 39 
„Art.39. - Organele de conducere ale 
Colegiului Tehnicienilor Dentari din România 
îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu 
prevederile legale şi cu regulamentele proprii. „ 
 

Se propune ca art.39, care devine art.40, să se 
reformuleze după cum urmează: 
 „Art.40. - Organele de conducere ale 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 
îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu 
prevederile legale şi cu regulamentele proprii.  

Prin renumerotare. 
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58. ____ După art.40 se introduce o nouă Secţiune, 
„Secţiunea a 5-a”,  cu următorul titlu: 
„Filialele teritoriale ale Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Pentru 
sistematizarea legii. 

59. ____ Se propune să se introducă un text nou, ca 
art.41, cu următorul cuprins: 
“Art. 41.- (1) La nivelul judeţelor în care 
există cel puţin 50 de membri, precum şi în 
municipiul Bucureşti, se vor înfiinţa prin 
libera asociere filiale teritoriale ale Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România, care 
cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul în 
raza teritorială a judeţului.  
(2) Dacă într-un judeţ există un număr mai 
mic de 50 de membri, se vor putea înfiinţa 
filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor 
dentari cu domiciliile în judeţe limitrofe, până 
când numărul acestora va ajunge la minimum 
50 de membri.  
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă 
formată din două sau mai multe judeţe 
limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti 
se poate înfiinţa o singura filială a Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România .” 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie  . 

 
 
Pentru a se 
reglementa 
organizarea OTDR 
şi în judeţele cu un 
număr mic de 
tehnicieni dentari. 
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60. Secţiunea a 5-a - titlu 
„Proceduri şi sancţiuni” 

„Secţiunea a 5-a” devine „Secţiunea a 6-a”. 
Nemodificat  
 

Prin renumerotare. 

61. Art. 40 
 
„Art.40. - (1) Membrilor Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România care încalcă 
regulamentele specifice privind exercitarea 
profesiunilor de tehnician dentar, precum si 
Codului de etica şi deontologie profesională a 
tehnicianului dentar, li se aplică următoarele 
sancţiuni: 
a)mustrare; 
b)avertisment; 
c)suspendarea temporara a calităţii de membru 
al Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România; 
 d)retragerea calităţii de membru al Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România care devine 
definitivă după pronunţarea hotărârii 
judecătoreşti . 
 
 
(2)Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) 
lit.a) şi b) este de competenţa consiliilor 
judeţene ale Colegiului Tehnicienilor Dentari 
din România, iar aplicarea celor de la alin.(1) 
lit. c) si d) este de competenţa consiliului 

Se propune ca art.40, care devine art.41, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art.41. -  (1) Membrilor Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România care încalcă 
regulamentele specifice privind exercitarea 
profesiei de tehnician dentar, precum şi Codul 
de etică şi deontologie al profesiei de  tehnician 
dentar, li se aplică următoarele sancţiuni: 
 
a)mustrare; 
b)avertisment; 
c)suspendarea calităţii de membru al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România; 
 
 d)retragerea calităţii de membru al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România şi 
propunerea către Ministerul Sănătăţii Publice 
pentru retragerea autorizaţiei de liberă 
practică a profesiei de tehnician dentar. 
 
(2)Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) 
lit.a) şi b) este de competenţa consiliilor 
judeţene, respectiv a Consiliului municipiului 
Bucureşti  ale Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România, iar aplicarea sancţiunilor 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
corectă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a preciza 
organismul abilitat 
să aplice astfel de 
sancţiuni. 
 
 
Idem. 
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naţional.” prevăzute de la alin.(1) lit. c) şi d) este de 
competenţa Consiliului naţional al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România, după 
pronunţarea hotărârii judecătoreşti 
definitive.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

 

62. Art. 41 
 
„Art.41. -  Concluziile anchetei şi sancţiunile 
aplicate se comunică în scris persoanei în 
cauză, consiliului judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, al Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România, 
angajatorului şi, după caz, Ministerul 
Sănătăţii.” 

Se propune ca art.41, care devine art.42, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 42. -  Concluziile anchetei şi sancţiunile 
aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, 
Consiliului judeţean, respectiv Consiliului 
municipiului Bucureşti ale Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România, 
angajatorului şi, după caz, Ministerului Sănătăţii 
Publice.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 

63. Art. 42 
 
„Art.42. - Contestaţiile împotriva sancţiunilor 
prevăzute la art.39 alin.(1) lit.a) şi b) se pot face 
la comisia de specialitate din cadrul Consiliului 
Tehnicienilor Dentari din România, in termen 
de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.” 

Se propune ca art.42, care devine art.43, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 43. -  Contestaţiile împotriva sancţiunilor 
prevăzute la art.41 alin.(1) lit.a) şi b) se pot face 
la comisia de specialitate din cadrul Consiliului 
naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea sancţiunii.” 

Prin renumerotare. 
 
Pentru înscrierea 
corectă a trimiterii şi 
folosirea unei 
terminologii unitare. 
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ). 
 

64. Art. 43 
 
„Art.43. -  Răspunderea disciplinară a 
membrilor Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România, prevăzute la art.39, nu exclude 
răspunderea civilă, patrimonială, 
contravenţională şi penală, după caz, potrivit 
prevederilor legale.” 

Se propune ca art.43, care devine art.44, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 44. -  Răspunderea disciplinară a 
membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România, prevăzută la art.41, nu exclude 
răspunderea civilă, patrimonială, 
contravenţională şi penală, după caz, potrivit 
prevederilor legale.” 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD ). 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru înscrierea 
corectă a trimiterii. 

65. Art.44 
 
„Art.44. - Calitatea de membru al Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România încetează ca 
urmare a pierderii dreptului de executare a 
acestei profesii, precum şi in urma neplăţii, 
timp de 6 luni consecutive, a cotizaţiei de 
membru.” 

Se propune ca art.44, care devine art.45, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 45. -  Calitatea de membru al Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România încetează ca 
urmare a pierderii dreptului de exercitare a 
acestei profesii.” 
 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al PSD . 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru folosirea 
termenului 
consacrat. 
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66. Art. 45  
„Art.45.– Practicarea profesiei de tehnician 
dentar de către persoanele care nu au această 
calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte 
conform prevederilor Codului penal.” 
 

Art.45 devine art.46. 
Nemodificat  

Prin renumerotare. 
 

67. Art.46 
 
„Art.46. -  (1) Organizarea alegerilor de 
constituire a primelor organe de conducere la 
nivel naţional, judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza 
regulamentului elaborat de comisia electorală 
centrală de iniţiativă, formată din: 
a)un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 
b)10 tehnicieni dentari desemnaţi de asociaţii 
profesionale; 
c)câte un reprezentant al ministerelor cu reţea 
proprie. 
 
 
(2) Membrii consiliului naţional şi ai consiliului 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al 
Colegiului Tehnicienilor Dentari din România 
se aleg pentru un mandat de 4 ani.” 

Se propune ca art.46, care devine art.47, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art.47. -  (1) Organizarea alegerilor de 
constituire a primelor organe de conducere la 
nivel naţional, judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza 
regulamentului elaborat de o comisie electorală 
centrală de iniţiativă, formată din: 
a)un reprezentant al Ministerului Sănătăţii 
Publice; 
b)10 tehnicieni dentari desemnaţi de asociaţii 
profesionale; 
c)câte un reprezentant al ministerelor cu reţea 
sanitară proprie. 
 
(2) Membrii Consiliului naţional şi ai 
Consiliului judeţean, respectiv al municipiului 
Bucureşti, ai Ordinului Tehnicienilor Dentari 
din România se aleg pentru un mandat de 4 ani. 
Primul mandat face parte din cele două 
mandate prevăzute la art.33 alin.(2).” 
 

Prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
Pentru a preciza 
numărul maxim de 
mandate . 
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie şi 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. 
 

68. Capitolul III  
 
„Dispoziţii finale” 

Se propune ca titlul Capitolului III să se 
reformuleze după cum urmează: 
„ Dispoziţii finale şi tranzitorii ” 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

69. Art. 47 
„Art.47.  – Tehnicienii dentari sunt obligaţi să 
respecte prevederile prezentei legi şi 
reglementările specifice sectorului în care îşi 
desfăşoară activitatea.” 
 
 

Art.47 devine art.48. 
Nemodificat  

Prin renumerotare. 

70. Art. 48 
 
„Art.48. - Colegiul Tehnicienilor Dentari din 
România funcţionează pe baza prezentei legi şi 
pe baza reglementărilor proprii, elaborate în 
conformitate cu prevederile legii.” 
 

Se propune ca art.48, care devine art.49, să se 
reformuleze după cum urmează: 
„Art.49. - Ordinul Tehnicienilor Dentari din 
România funcţionează pe baza prevederilor 
prezentei legi şi pe baza reglementărilor proprii, 
elaborate în conformitate cu prevederile legii.” 
 

Prin renumerotare. 

71. Art. 49 
 
„Art.49. -  Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data publicării ei in 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

Se propune ca art.49, care devine art.50, să se 
reformuleze după cum urmează: 
“Art. 50. -  Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la data publicării ei in Monitorul 
Oficial al României, Partea I.” 
 

Prin renumerotare. 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 



 
0. 1. 2. 3. 

 

 41

Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

72. Art.50 
 
„Art.50. -  La intrarea în vigoare a prezentei 
legi, art.46 din Legea nr.461/2001, publicată 
în Monitorul Oficial al României , Partea I, 
nr.425 din iulie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare se abrogă.” 

Se propune ca art.50, care devine art.51, să se 
reformuleze după cum urmează: 
 „Art.51. - La intrarea în vigoare a prezentei 
legi, prevederile referitoare la profesia de 
tehnician dentar conţinute în art.67 ale Legii 
nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de 
asistent medical şi a profesiei de moaşă, 
precum şi organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor 
din România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I , nr.578 din 30 iunie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi alte dispoziţii contrare se abrogă.” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie . 
 

Prin renumerotare. 
 
Legea nr.461/2001 a 
fost abrogată prin 
Legea nr.307/2004. 
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II. Amendamente respinse 
 

Nr.
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia  Motivare Camera 
Decizională

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Art.1 alin.(2) 

 
 

Dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al 
PSD )  a propus reformularea alin.(2) al art.1 
după cum urmează: 
„(2) Tehnicianul dentar lucrează sub 
coordonarea medicului dentist. În laborator 
tehnicianul dentar are dreptul la iniţiativă şi 
decizie în ceea ce priveşte tehnicile şi aparatele 
de laborator pentru executarea cu maximă 
operativitate şi răspundere a dispozitivelor 
tehnico- medicale şi protezelor dentare 
solicitate, sub semnătură.” 
 
 

 
 
a) Argumente 

pentru susţinere: 
Este o reglementare 
conformă cu practicile 
europene. 
 
 
 
 
b) Argumente 

pentru respingere: 
Se regăseşte în art.5 
alin.(3). 
 

Camera 
Deputaţilor 

2. Art.2 Dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al 
PSD )  a propus menţinerea textului iniţial. 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
____ 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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b) Argumente 
pentru respingere: 
Aceste prevederi nu 
sunt necesare deoarece 
profesia de tehnician 
dentar este o profesie 
independentă. 
 

3. Art.5 alin.(2), lit.b)  Doamna dep.Ecaterina Andronescu ( Grup 
Parlamentar al PSD ) şi dl.dep. Paul 
Magheru ( Grup Parlamentar al PRM ) au 
propus ca, la art.5 alin.(2) lit.b) să se 
reformuleze după cum urmează: 
„b) activitate didactică de instruire practică 
sau de administraţie în domeniul tehnicii 
dentare.” 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
____ 
 
b) Argumente 

pentru respingere: 
Forma propusă de către 
comisie este mai 
cuprinzătoare. 
 

Camera 
Deputaţilor 

4. Art.8 Dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al 
PSD )  a propus menţinerea textului iniţial. 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
____ 
 
b) Argumente 

pentru respingere: 
Se regăseşte în art.8 
nou introdus. 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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5. Art.10 alin.(2) Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport a propus menţinerea textului iniţial. 

a) Argumente 
pentru susţinere: 

____ 
 
b) Argumente 

pentru respingere: 
Pentru corelare cu 
prevederile de la art.1. 

Camera 
Deputaţilor 

6. Secţiunea a 3-a - titlu Ministerul Sănătăţii Publice  a propus 
reformularea titlului Secţiunii a 3-a după cum 
urmează: 
„perfecţionarea şi specializarea tehnicienilor 
dentari din România „ 

a) Argumente 
pentru susţinere: 

Formarea tehnicienilor 
dentari se realizează 
conform Legii 
învăţământului. 
 
b) Argumente 
pentru respingere: 

Pentru corelare cu 
prevederile de la art.11.
 
 

Camera 
Deputaţilor 

7. Art.11 Ministerul Sănătăţii Publice  a propus 
eliminarea art.11. 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
Idem. 
 
b) Argumente 
pentru respingere: 
Idem. 

Camera 
Deputaţilor 



 
0. 1. 2. 3. 

 

 45

8. Art.13 alin.(1)  Dl.dep.Petru Andea ( Grup Parlamentar al 
PSD )  a propus reformularea alin.(1) al art.13 
după cum urmează: 
„Art.13. - (1) Specializarea tehnicianului dentar 
se realizează prin programe având conţinut şi 
durată specifice, conform cerinţelor, în instituţii 
abilitate de Ministerul Sănătăţii Publice „ 
 
 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
_____ 
 
 
 
 
 
b) Argumente 
pentru respingere: 
Pentru o exprimare 
cuprinzătoare. 
 

Camera 
Deputaţilor 

9. Art.13 alin.(2), (3) şi (4) Ministerul Sănătăţii Publice  a propus 
eliminarea alin.(2), (3) şi (4) ale art.13. 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
____ 
 
b) Argumente 
pentru respingere: 
Pentru a reglementa 
toate etapele privind 
obţinerea 
specializărilor. 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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10. Art.19 Ministerul Sănătăţii Publice  a propus 
reformularea art.19 după cum urmează: 
„Art.19. – Colegiul Tehnicienilor Dentari din 
România analizează litigiile sau abaterile de la 
etica profesională şi aplică, după caz, 
sancţiunile prevăzute în Codul de etică şi 
deontologie profesională.” 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
____ 
 
 
 
 
b) Argumente 
pentru respingere: 
Pentru a cuprinde şi 
sancţiunea 
administrativă ce 
urmează a fi aplicată. 
 

Camera 
Deputaţilor 

11. Art.23 alin.(1)  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport a propus menţinerea textului iniţial. 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
____ 
 
 
 
b) Argumente 
pentru respingere: 
Pentru o exprimare 
completă şi corectă. 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 



 
0. 1. 2. 3. 

 

 47

12. Art.23 alin.(1)  Ministerul Sănătăţii Publice a propus 
reformularea alin.(1) al art.23 după cum 
urmează: 
„Art.23. – (1) Colegiul Tehnicienilor Dentari 
din România este organ de jurisdicţie 
profesională.” 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
____ 
 
b) Argumente pentru 
respingere: 
Idem. 
 

Camera 
Deputaţilor 

13. Art.25 lit.b) Ministerul Sănătăţii Publice a propus să se 
elimine sintagma „formare”. 

a) Argumente 
pentru susţinere: 
Formarea tehnicienilor 
dentari se realizează 
conform Legii 
învăţământului. 
 
b) Argumente pentru 
respingere: 
Pentru corelare cu 
prevederile de la 
art.11. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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