Legea 35/2019 M.Of. 54 din 21-ian-2019

LEGE nr. 35 din 16 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652
din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 478 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) diploma de doctor medic stomatolog, diploma de doctor medic dentist sau diploma de medic dentist, eliberate de
o instituţie de învăţământ superior din domeniul medicinei dentare, acreditată din România;"
2. După articolul 488 se introduce un nou articol, articolul 488 1 , cu următorul cuprins:
"Art. 488 1
Studenţii facultăţilor de medicină dentară/stomatologie, care, în cursul pregătirii profesionale, conform curriculei
universitare de specialitate, pentru a dobândi competenţele necesare unui medic dentist/stomatolog conform
standardelor naţionale şi europene în vigoare, desfăşoară activităţi practice şi clinice adecvate, pe pacient, sub
supraveghere competentă, îndeplinesc astfel baremele practice şi clinice specifice disciplinelor de profil."
3. La articolul 530, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de 1/200 membri înscrişi în fiecare colegiu teritorial la
data organizării alegerilor, cel puţin un reprezentant pentru un colegiu teritorial."
Art. II
În tot cuprinsul legii, sintagma "medic dentist" se înlocuieşte cu sintagma "medic stomatolog", sintagma "Colegiul
Medicilor Dentişti din România" se înlocuieşte cu sintagma "Colegiului Medicilor Stomatologi din România", iar sintagma
"CMDR" se înlocuieşte cu sintagma "CMSR".
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
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