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Către: 
Camera Deputaților 
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, București 
 

În atenția 

Comisiei pentru sănătate și familie 
Domnului Președinte, Conf. dr. Corneliu Florin BUICU 
 
Spre știință: 
Comisiei de buget 
Domnului Președinte, Sorin LAZĂR 
 

Ref.: Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal 

Stimate Domnule Președinte,  

Având în vedere necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca 

urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus 

SARS-CoV-2,   

raportat la faptul că profesia de medic stomatolog reprezintă una dintre profesiile cu risc 

foarte mare de expunere la infecția cu COVID-191, iar pe de altă parte, conform prevederilor art. 

480 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, profesia de medic stomatolog are ca scop asigurarea sănătății publice și 

a individului prin activități de prevenție, diagnostic și tratament ale maladiilor și anomaliilor oro-

dento-maxilare și ale țesuturilor adiacente, natura acestor activități încadrând profesia de medic 

stomatolog în rândul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, 

în condițiile în care personalul medical reprezintă resursa cea mai prețioasă deținută de 

România în efortul de combatere a infecției cu COVID-19, iar asigurarea unei protecții adecvate 

a personalului medical o reprezintă nu numai punerea la dispoziție a echipamentelor de protecție 

corespunzătoare tipului de infecție indusă de Coronavirusul SARS-CoV-2, instruirea prealabilă în 

funcție de acțiunile ce se vor desfășura sau asigurarea unui timp de repaus compensatoriu pentru 

refacerea capacității de muncă, din punct de vedere psihic și fizic, ci și adoptarea și aplicarea de 

măsuri economice și de protecție socială special destinate personalului medical, inclusiv elevilor, 

studenților, rezidenților, personalului medical din rețeaua școlară și studențească și din cadrul 

unităților publice ori a voluntarilor din sistemul privat implicați și/sau afectați de acest efort, 

 
1 U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, Guidance on preparing workplaces for 
COVID-19, pag 19. Material disponibil la adresa: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf. 
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luând în considerare și faptul că ulterior limitării răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2 

se vor manifesta efecte specifice în ceea ce privește sănătatea umană, efecte a căror combatere 

va fi de asemenea în sarcina personalului medical, 

ținând cont de împrejurarea că se impune adoptarea de măsuri de susținere a cabinetelor 

stomatologice, acestea fiind în mod direct afectate de COVID-19, prin reducerea drastică, în unele 

cazuri totală, a activităților profesionale ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire și limitare a 

răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, precum și a suportării la nivelul acestor unități 

sanitare efectuate a unor costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de disciplină 

sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, 

raportat la faptul că se impune sprijinirea angajatorilor și a angajaților afectați de efectele 

crizei cauzate de pandemia de COVID-19 prin derogări de la prevederile legale în vigoare, 

luând în considerare că exercitarea profesiei de medic stomatolog se realizează și în cadrul 

altor forme și modalități de exercitare a profesiei, exemple fiind cabinetele fără personalitate 

juridică organizate în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea 

cabinetelor medicale, republicată (cabinete individuale, inclusiv grupate sau asociate și societăți 

medicale - art. 1 alin. 3), precum și cele constituite în cadrul altor entități (organizații nonprofit, 

fundații și asociații cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de 

cult religios - art. 16 din OUG nr. 124/1998) și chiar activități desfășurate în calitate de persoană 

fizică independentă în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare conform art. 136 alin. (2) din acest act 

normativ,  

Colegiul Medicilor Stomatologi din România apreciază, pentru motivele mai sus-

menționate, că orice facilități acordate persoanelor juridice române trebuie extinse și la nivelul 

tuturor formelor și modalităților de exercitare a profesiei de medic stomatolog și că se impune 

completarea prevederilor cuprinse în Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal în sensul includerii în lista beneficiarilor măsurilor reglementate 

a tuturor persoanelor cu sau fără personalitate juridică care desfășoară activități corespunzătoare 

următoarelor coduri CAEN: 

 - 8623 Activități de asistență stomatologică;  

- 8622 Activități de asistență medicală specializată;  

- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană (de exemplu asistenții 

medicali de stomatologie). 

 

Cu deosebită considerație, 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 


