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    În temeiul art. 390, 414 şi 416 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România  d e c i d 

e: 

    ART. I 

    Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România 

nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului 

Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 16, după alineatul (4) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins: 

    "(5)  Colegiile teritoriale, potrivit principiului autonomiei 

organizatorice garantat de art. 413 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor decide cu 

privire la eliberarea avizului anual inclusiv în format electronic.  

(6)  În situaţia în care, în cererea de avizare anuală a 

certificatului de membru, medicul optează pentru transmiterea avizului 

prin mijloace electronice, timbrul sec, semnătura olografă a 

preşedintelui şi ştampila colegiului teritorial de pe aviz se vor 

înlocui cu sigiliul electronic calificat al colegiului teritorial. 

(7)  Avizul anual va fi eliberat conform solicitării medicului din 

cererea de avizare anuală a certificatului de membru, respectiv numai 

în format electronic (la adresa indicată de solicitant în cererea de 

avizare anuală) sau numai pe suport hârtie." 

 

    2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face 

parte integrantă din prezenta decizie. 

 

 

    ART. II 

    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

                    Preşedintele Colegiului Medicilor din România, 

                    Daniel Coriu 

 

    Bucureşti, 18 decembrie 2020. 


