
 From: STMF_med_dentara med <stmfmeddentara@gmail.com>  

Sent: Monday, January 21, 2019 7:33 AM 

 

To: CMDJ ALBA <cmdjalba@yahoo.com>; CMDJ ARAD <cmdarad@yahoo.com>; CMDJ 

ARGEŞ <cmdjarges@yahoo.com>; CMDJ BACAU <cmdbacau@yahoo.com>; CMD Bihor 2 

<secretariatcmdbh@gmail.com>; CMD Bistrita 2 <dentbistrita@gmail.com>; CMDJ 

BOTOŞANI <cmd.botosani@yahoo.com>; CMDJ BRAILA <cmdbraila@yahoo.com>; CMDJ 

BRASOV <cmdr_bv@yahoo.com.ph>; CMDJ BUZAU 2 <cmdj_bz@yahoo.com>; CMDJ 

CALARASI <cmd_cl@yahoo.com>; CMDJ CARAŞ SEVERIN 

<colegiulmedicilorcs@gmail.com>; CMDJ CLUJ <cmdcluj@yahoo.com>; CMDJ 

CONSTANTA <cmdconstanta@gmail.com>; CMDJ COVASNA <cmdcovasna@yahoo.com>; 

CMDJ DAMBOVITA <cmd_dambovita@yahoo.com>; CMDJ DOLJ 

<meddentdj@yahoo.com>; CMDJ GALATI <cmdgalati@yahoo.com>; CMDJ GIURGIU 

<dr_ionita.marioara@yahoo.com>; CMDJ GORJ <cmd_gj@yahoo.com>; CMDJ HARGHITA 

<cmdrhr@gmail.com>; CMDJ HUNEDOARA <cmdhd2008@yahoo.com>; CMDJ IALOMITA 

<andrei.tron@gmail.com>; CMDJ IASI <colmdentiasi@yahoo.com>; CMDJ ILFOV 

<cmdrilfov@gmail.com>; CMDJ MARAMURES <dentisti@colmedmm.ro>; CMDJ 

MEHEDINTI 2 <cmd_mh@yahoo.ro>; CMDJ MURES <cmdmures@gmail.com>; CMDJ 

NEAMT <ancuta.miron@yahoo.com>; CMDJ OLT <cmdr_olt@yahoo.com>; CMDJ 

PRAHOVA <cmdprahova@yahoo.com>; CMDJ SALAJ <cmdsalaj@gmail.com>; CMDJ 

SATU MARE <colmedsm@gmail.com>; CMDJ SIBIU <cmdsibiu@gmail.com>; CMDJ 

SUCEAVA <cmdsuceava@gmail.com>; CMDJ TELEORMAN <mirela.maruta1@gmail.com>; 

CMDJ TULCEA <cmdtulcea@gmail.com>; CMDJ VRANCEA <cmd_vn2000@yahoo.com>; 

office@cmdb.ro; cmdr timis <timiscmdr@gmail.com>; Secretariat [CMDR] 

<Secretariat@cmdr.ro>; colegiulmedicilorstomatologi_vs@yahoo.com 

Subject: Fwd: 

  

  

Stimati colegi, 

In mailul trimis aseara era o greseala ,am corectat ca sa nu fie neintelegeri. 

  

Stimați colegi, 

  

Am urmarit sedinta Consiliului Național din data de 18.01.2019 si am constatat că ce e ce s-a 

discutat in ultima parte a ședinței incalca democrația, transparența  și normele eticii asa cum este 

definita in dicționarul Weber. Aveam pretenția de la persoana care este președinta CMDR  sa 



respecte macar normele etice,fiind cadru universitar. Va informez ca aceste norme corespund 

unei triple realități si anume:-comunicaționale, 

-este transparentă opiniei publice( pentru ca suntem o societate pluralistă și deschisă) 

Prin atitudinea manifestată de persoana mea,in lipsă, ati încălcat un cod moral de bază anume 

Declarația universală asupra eticii si drepturilor omului(2005) precum si drepturile mele ca si 

membru CMDR.  

Voi fi obiectiva si voi spune publicului exact cum s-a desfășurat această ședință, voi dezvălui 

practicile antidemocratice la care uzitati in dorinta de a centraliza puterea in mâinile dvs.in 

scopul beneficiului personal. Înainte de începerea ședinței propriu-zise a intrat in sala dr. Ioniță 

Mariuca, președinta de la Giurgiu care a pus in fata secretarului general,o hartie. Era 

DEMISIA.  Va spun ca si dl.Istvan Stefan de la Harghita si-a dat demisia cu ceva timp in urma. 

De ce nu s-a comunicat asta Consiliului?  

Sedinta a început cu prelegerea d-lui prof Bucur ( punctul 1 și 2 pe ordinea de zi  anume trusă de 

urgență și bifosfonatii),domnia - sa fiind atenționat ca un copil de scoala sa nu depaseasca 30'. La 

punctul 3 (aparut urgent pe ordinea de zi) a apărut propunerea de OUG a ANMCS, care a fost 

respinsă prin vot si cerut a fi trimisă o moțiune de respingere către părțile implicate.  Fiti liniștiți, 

noi am trimis moțiunea din data de 16.01.2019 noaptea,de fapt imediat după ora 24,00. Cu ironie 

remarc ca moțiunea citită în fața dvs.de către persoana Ionescu este aproape identică cu cea a 

grupului de la Timisoara,cu mici modificări dar nu de substanta. Dacă nu am fi făcut informarea 

către toata lumea si CMDR,nimeninu știa nimic sau daca știa,nu spunea. 

 Apreciez discursul dr.Bucă care a cerut să fie respinsă OUG a ANMCS ,exact asa cum s-a 

primit materialul de la noi,dar la sfârșitul ședinței ati acceptat să fiți reprezentantul CMDR in 

ANMCS.  De ce? Nu sunteti convins de existența L 329/2018 sau cumva doriti ca jud.Vrancea sa 

intre sub incidența intereselor ANMCS, pentru ca într-adevăr, oficial, ca si Colegiu nu ați fost cu 

noi, noroc cu colegii care au venit ca si medici practicieni in nume personal.  

Am rămas surprinsă de atitudinea "limbii depapilate și fine" a d-lui dr. Hajas-Bucher care 

culmea, a mulțumit persoanei Ionescu pentru faptul că a obținut L329/2018 ,adică exceptarea de 

la ANMCS.  Asa cum v-am informat de-a lungul acestui an,acum îl voi informa pe acest coleg 

dar in primul rand vreau sa-i spun ca dezonoreaza sportul pe care-l practică, murdarindu-se 

inutil.  Nici un sportiv adevărat al artelor marțiale nu încalcă codul deontologic si pe cel moral. 

Specific inca o dată pentru jud. Arad,implicit pentru acest delegat că,persoana Ionescu a afirmat 

in Parlament,in Comisia de Sanatate, cu mine de față acolo, ca nu doreste exceptarea de la 

ANMCS. Exista proces-verbal si inregistrare audio-video. Nu exista nici un material din partea 

conducerii CMDR in acest sens,cu dată si ștampilă.  Este o manipulare abjectă faptul că se 

dorește a se confisca grupului de la Timișoara acest merit. De fapt,este Memoriul de Exceptare 

inițiat de grupul de la Timișoara,al STMF,al SNMF,al CMR,al Colegiilor  județene  de med 

dentară care au avut curajul de a veni alături,al Asociațiilor profesionale de medicina 

generală,  precum si al miilor de medici . In nici un caz nici persoana Ionescu nu se regăsește aici 

si nici poziția oficială a CMDR.  Există dovezi si oricand stam la dispoziție pentru asta. 

Afirmația dvs.arata plagiatul persoanei Ionescu. Am auzit afirmația cum ca doriți ca eu sa fiu 
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pedepsită! Vreau sa-mi spuneti in fața acuzele. Dar va spun eu de ce ati vrea: pentru ca sunteti 

manipulat si dezinformat.  Se pare ca in dorinta dvs. de accede la funcția de președinte al CMD 

Arad,ati face orice.  

Vreau sa va aduc la cunoștință in caz ca v-a scăpat, ca,subsemnata,sunt sub incidența L 571/2004 

adica " persoanele care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii in cadrul autorităților 

publice,instituții publice și a altor unități" se bucură de protecție și au denumirea de avertizori 

publici.  Personal,am sesizat si am reclamat.  Asa ca va rog,mergeți la BEX Arad si cereți 

materialele trimise în acest ultim an(2017) si va informați.  Din atitudinea dvs.ca nu s-au 

informat nici colegii practicieni din jud.dvs.despre problemele cu care ne-am confruntat si de 

aceea a fost benefică transparenta noastră.  Deci,nu ați respectat legea. Dar,in schimb, beneficiați 

de această exceptare.  Și aveți tupeul sa cereți pedepsirea mea pentru faptul că am spus adevărul? 

Unde va credeti? In Coreea de Nord? 

Am văzut discursul președintei din Timiș care a fost elocvent si in spiritul democrației și al 

respectării legii. Eu doar il intreb pe dl.secretar Brezoescu, de ce e vinovată d-na președinta 

Barbu ? Ca nu mă dă la comisia de disciplină? La o comisie a CMDR care de fapt nu a fost 

aleasă prin vot ( iar,încălcarea legii) si care e o  comisie formata din persoane numite si care,se 

pare,au ajutat-o la fraudarea alegerilor pe persoana Ionescu,nepermitand observatorilor sa asiste 

la numărarea voturilor? Serios, tovarăș secretar general???? Sunteti aghiotantul cabinetului 2 ? 

Dr. Silvia Mârtu,care nu a fost foarte clară, nu știa la ce sa se refere si de unde a apărut ordonanța 

in plus era o nedumerire faptul că în jud Timiș ( fapt specificat de președinta noastră, dr. Barbu, 

se practică și turismul medical, aceasta datorita pregătirii medicilor și a dotării cabinetelor) fapt 

semnalat si de colegul care a vizitat cabinetele dentistilor din SUA. Nu am înțeles ce atitudine si 

contra cui sa se ia. 

Din ce am vazut in sala ,la acest CN au lipsit cam mulți din membrii de drept,in mare parte fiind 

înlocuitori si care nu au dreptul la vot.  Credeam ca-l voi auzi pe dr. Dragos Stanciu ca sa ne 

spună cine va cumpăra casa de la Predelut, Brașov.  Colegiul Argeș sau CMDR? Sau deja e 

cumpărată si se păstrează tăcerea? Dar,vom afla. 

Înainte de a trece la diverse, as vrea sa spun cateva cuvinte trezorerierei,persoana Olteanu,o stiu 

de cand eram si eu in Amsppr si căreia i se spunea "gheisa ".  In cadrul Amsppr ati avut 

probleme grave pe care oricine le poate afla,acum nu ati luat cuvântul dar ati folosit fiecare 

moment in care s-a discutat despre persoana mea ca sa-mi atribuiti jigniri.  Stiu ca jucați la 

dublu, chiar triplu. Sa va dau un ex: sunteți singurul membru CMDR care la un moment dar ati 

facut parte din 2 Colegii județene  încercând să obțineți functie de conducere la care se poate 

dintre aceste Colegii.Ati fost descoperita! Știți poker si mergeți pe cacealma? 

M-a surprins cu cata nonșalanță ati afirmat intr-un Consiliu anterior ca doriți audit la Timis si ca 

veti cauta pe cel care o sa faca auditul si ii veti indica ce sa facă. Atât persoana Olteanu cat si 

persoana Ionescu au incalcat legea,din nou,pentru ca indicatiile pe care le-ați dat si trimis la 

Timiș sub semnătura persoanei Ionescu sunt trafic de influență si orientarea in mod frauduloasă a 

serviciului respectiv.  
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Timișul stie ca de fapt aceasta este o răzbunare pentru faptul ca eu fac parte din acest Colegiu dar 

o sa vedeti ca Timișul nu are nimic de ascuns și se cheltuie o sumă imensa pentru o dorinta 

bolnavă. Ar trebui ca aceasta suma sa o plateasca cele care au încălcat legea, trezoreriera CMDR 

si președinta CMDR!  

Si de ce nu spuneti nimic de ruda dvs.de gradul 1 despre care se stie ca lucreaza in Timișoara 

ilegal? Va plac ilegalitățile ? 

Va atrag atenția că ați încălcat legea ,dar va spun asta si datorita faptului ca ne-ati fost de ajutor 

Timișului ,direct sau prin alte persoane.  

Apropo,atrag atenția sa schimbati reportofonul de la d-na stenografa, face zgomot,bazaie. Pe 

unii,vad ca ii sperie. Iar de faptul că s-a votat sa nu se înregistreze....ce vot? E ilegal! Practicati 

cenzura ? In baza carei legi?  E dictatură deja???? 

  

Persoana Ionescu a afirmat că a făcut mai multe adrese către MS in vederea participării la 

ședințele CN si AGN a reprezentantului MS.  La nivel de MS nu exista nici o adresă . In acest 

caz vrem să vedem copiile acestor adrese,pentru ca la MS nu exista.  

Voi solicita in calitate de avertizor public ca la ședința AGN din martie( era vorba ca in data de 2 

dar dl.dr.Bucur e naș) sa participe reprezentantul MS precum și presa.   

  

Sa discutăm punctul 4,pentru care de fapt ati convocat această ședință.  Sa fiu clară, discutarea 

persoanei mele si analiza emisiunii pe care v-am trimis-o si care nu are nici o legatura cu 

Consiliul Național ( asa cum a încercat persoana Ionescu sa manipuleze) si care se referea la 

neregulile grave săvârșite de cea care încerca să se victimizeze. Asa cum am specificat, nu ma 

intereseaza ca si persoana privată dar ma intereseaza si ne afectează modul feudal,discretionar si 

dictatorial in care se conduce acest CMDR.  

S-a încălcat legea prin faptul că am fost discutată în lipsă ,imi atribuiti tot felul de învinuiri prin 

discursuri manipulatoare susținută de o minoritate din Consiliu. Nu trebuie sa va arătați  cu 

degetul când vorbiți de " ea",lumea stie adevărul, nu mai incercati schema cu victimizarea si sa 

ma denigrati in fața Consiliului din moment ce nu ati avut curajul si responsabilitatea de a 

discuta cu mine ,de a intra in direct pe postul de televiziune ,de a-mi da dreptul democratic de a 

participa la ședința CN cand a venit dl.dr. Cepoi. Eu am fost transparenta si am făcut totul public. 

Am văzut că ați făcut o trecere in revistă  a asa-ziselor atacuri la adresa dvs si pe care vreți să le 

treceți pe ordinea de zi a tuturor Adunărilor generale din țară.  Am drept la replică si de aceea 

,daca veti încerca acest trafic de influență,o sa suportati rigorile legii.  

Și chiar as vrea sa vad până la ce nivel a ajuns mizeria in cadrul acestui Colegiu si as vrea sa vad 

care județ si care președinte va introduce pe ordinea de zi programul dvs manipulator si 

mincinos.  In caz ca nu știați, AGJ sunt de evaluare si dare de seama asupra activității Colegiului 
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respectiv si a problemelor financiare. Dar la fel si eu pot sa trimit in toata țara problemele 

negative ale activităților dvs. încadrate în articol de lege ,precum știți bine că ele sunt prevăzute 

si în procesul care nu s-a încheiat  la fel,si in sesizările facute organelor de control. Iar dvs.sunteti 

in control si incercati pe toate caile sa ascundeti asta. 

In opinia persoanei Ionescu eu trebuie sa fiu pedepsită pentru ca am spus adevărul și am 

dezvăluit încălcările legii?  

Oare persoana Ionescu cum trebuie pedepsită pentru faptul că a încălcat cu bună știință legea? In 

plus,ultima manevră pe care a facut-o persoana Ionescu si de care nu stia nimeni a fost reducerea 

numărului membrilor in AGN ca si reprezentare 1 la 200. Adica 24 de județe mici sunt la 

discreția tovărășei Ionescu care va conduce cu Bucureștiul si unde de fapt din 5000 membrii au 

venit la ultima AGJ doar 20 de medici.  

S-a dorit concentrarea puterii astfel încât să rezulte blocarea puterii decizionale a Adunării 

Generale Naționale in mâinile persoanei Ionescu care crede că o să fie președinta prin acest 

mod.  

Am atașat toate dovezile acestei marsavii si stim si cine a ajutat-o . Statul paralel !  

O sa lucram in vederea corectarii acestor mizerii sau regionalizam Colegiul si vom reduce la 

maxim procentul pe care-l vom plăti la Bucuresti. Dar vom schimba asta! Sa nu mai spun de 

faptul ca prin modificarea titulaturii din medin dentist in medic stomatolog s-a incalcat Directiva 

Europeana 2005/36/CE.  

 Aveti atasat inclusiv raspunsul negativ al Guvernului, dar aceasta propunere legislativă a trecut 

tacit înainte de sărbători. Acum este legiferata ,L 35/2019.  

Eu o sa fac public,ca si pana acum iar dvs.vă rog,analizați si discerneti si informati-va 

județul.  Sunt medici care mi-au spus că nu au fost informati de catre Colegiul lor,din multe 

județe.  La o analiză din punctul de vedere al legii ... 

  

Cu deosebită considerație , 

Dr. Mihaela Cuțui  

  

  

  


