
Pamflet de sarbatoare  

From: STMF_med_dentara med <stmfmeddentara@gmail.com>  

Sent: Wednesday, December 5, 2018 9:40 PM 

 

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: Pamflet de sarbatoare 

  

 

 

Stimați colegi,   

  

Ținând cont de faptul că auzim tot felul de aberații cromozomiale ieșite din puțul gândirii al 

trădătorilor față de profesia noastră ,va informam următoarele aspecte auzite de pe surse 

apropiate de cei care ne trădează si anume: 

1. Persoana care se pretinde mama medicinei dentare se folosește de prestigiul d-lui general 

Augustin pe care-l duce după ea prin țară in campania electorala mascată pe care a inceput-



o.  Cineva a făcut referirea " doamna cu cățelul " iar noi nu înțelegeam despre cine e vorba până 

când nu am primit lămuririle necesare despre cine este vorba impreuna cu amanuntele trecutului.  

2. Am aflat că in urma faptului ca s-a votat exceptarea medicinei dentare de la legea ANMCS , 

cineva are un sentiment de frustrare dar si de interese spulberate iar acum se dorește ca vineri 

seara auzul sa va fie mângâiat cu o voce de sopran,anume cu vocea unui coleg pe care-l 

cunoașteți foarte bine si de aceea o sa fiti invitați la un spectacol muzical care va fi in cinstea 

doamnei Ionescu dar care își va acompania colegul. Probabil ca la acest spectacol dl.general 

Augustin nu o sa participe.   

3.Face afirmația ca dansa câștiga orice proces,ca are relatii peste tot. Poti sa faci această 

afirmație doar intr-un stat totalitar,ceea ce nu este cazul României. Până una alta, chiar dacă 

avocatul angajat ( oare cine a votat asta ?) a făcut afirmația in instanta ca nimeni nu are 

dreptul  de a cere socoteală CMDR. Oare? Eu va spun ca nimic nu e încheiat iar d-na Ionescu 

este din punctul de vedere al bunului simț, o impostoare.  

4. Se stie ca muzica este o terapie buna dar nu pe banii nostrii. Clar? Se spune că muzica are 

efect creativ dar, in funcție de ce muzica asculți.  Dacă asculți folclor manelist atunci ideile sunt 

distorsionate si cred ca de acolo provin acele idei care se doresc a fi transpuse în practică și 

anume înlocuirea unor persoane din BEX ,adica pe dl.prof. Bucur cu un dl.doctor.cu multiple 

calități inclusiv orale( muzicale),precum și a d-nei prof.Forna cu o persoana aleasă  din Comisia 

de disciplină ( comisie care trebuia aleasă și nu numită, alta încălcare flagrantă a legii). Oare cu 

cine il înlocuiește pe dl. dr.Brezoescu? Sau pe dansul inca il pastreaza  stiind ca pe dansul va 

arunca vina,intr-un final? Mda,e clar ca trebuie schimbată linia melodică,portativul....persoana. 

5. Această doamnă a făcut afirmația că dl.dr. Cepoi face manevre politice și va uzita de toate 

relațiile pe care le are in sistem ca aceasta exceptare sa nu intre în vigoare iar dansa abia asteapta 

sa"plezneasca" Timișoara. Persoana Ionescu poate să-și dorească multe dar asta nu pe spatele 

medicilor practicieni.  Inca o data vedem ca dl.dr.Cepoi nu a mințit.  Într-adevăr,fără ajutorul 

nemijlocit al persoanei Ionescu medicina dentară nu ar fi ajuns în această situație ilegală.  Asa se 

explica si faptul ca a creat Comisia de elaborare a standardelor. Oare din  dorinta de căpătuială ? 

Cat ati încasat de la ANMCS pentru asta? Iar persoana Ionescu nu e medic practician,nu are 

cabinet. 

  

In numele echipei de lucru va spun, rugati-va doamnă pentru prima dată ca Cerul sa va ierte 

păcatele, pentru ca in urma acestei afirmații e clar ca faceti umbră pământului, degeaba!  

  

Deci, doamnă (sau poate preferați tovarășa?) mai terminati cu minciunile si asteptam 

DEMISIA!  

  

http://dl.doctor.cu/


  

P.S. Fiind in prag de sărbătoare mi-am permis această comunicare sub forma unui pamflet. 

Macar sa apara zambete pe chipul cititorului! 

Si sa speram ca nimic nu corespunde realității! 

  

Cu deosebită considerație,  

  

Dr.Mihaela Cuțui  

 


