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Intrare in vigoare: 19/05/2011 

pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor 

din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al 
Colegiului Medicilor din România  

 
 

 
 

 
    În temeiul art. 404 alin. (2) şi al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 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. 1/2009 privind eliberarea 

certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, se modifică după cum urmează:  
   1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  
    "Art. 8. - (1) Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţiile ulterioare anului 2005 beneficiază de 

competenţe limitate şi pot exercita profesia în baza unui certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie, eliberat în baza 
următoarelor documente:  
    a) cererea de înscriere;  
    b) documentul de identitate şi o copie;  
    c) titlul oficial de calificare în profesia de medic;  
    d) cazierul judiciar;  
    e) certificatul de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de 

medic. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;  
    f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate;  
    g) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;  
    h) chitanţa privind achitarea taxei înscriere.  
    (2) Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România pentru practică supravegheată rămân 

valabile cel mult 3 ani de la data emiterii lor."  
   2. Anexa nr. 2 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,  

Vasile Astărăstoae 

    Bucureşti, 28 aprilie 2011.  
    Nr. 3.  

 
 

   ANEXĂ*) 
  (Anexa nr. 2 la Decizia nr. 1/2009)  

 
 

    ___________  
   *) Anexa este reprodusă în facsimil.  
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