
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 

 Art. I. - Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de 
tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 
2007, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1. - (1) Profesia de tehnician dentar se exercită, pe 
teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele 
fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de 
tehnician dentar, care pot fi: 
 a) cetăţeni ai statului român; 
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 b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui 
stat aparţinând  Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei 
Elveţiene; 
 c) membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele 
prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera 
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 d) cetăţeni ai statelor terţe, beneficiari ai statutului de rezident 
permanent în România; 
 e) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat 
de către unul dintre statele prevăzute la lit. b). 
 (2) În sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare în 
profesia de tehnician dentar se înţeleg diplomele, titlurile sau 
certificatele care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de 
tehnician dentar, dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în 
România  sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat 
aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia 
Elveţiană, şi recunoscute conform legii. 
 (3) Diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea şi  
perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite într-un alt 
stat decât cele prevăzute la alin.(2) de către persoanele prevăzute la 
alin.(1), se echivalează potrivit legii. Excepţie de la aceste 
prevederi fac cele care au fost recunoscute de un stat membru al 
Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic 
European sau de Confederaţia Elveţiană.” 
 
 2.  La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), 
cu următorul cuprins: 
 „(2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are obligaţia 
furnizării datelor şi a informaţiilor privind exercitarea profesiei de 
tehnician dentar către coordonatorul naţional de recunoaştere a 
calificărilor profesionale.” 
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 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 4. - Profesia de tehnician dentar se exercită în regim 
independent şi/sau în regim salarial, cu respectarea prevederilor 
prezentei legi.” 
 
 4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 „Art. 7. - (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată 
pe teritoriul României de orice persoană  prevăzută la art.1 alin.(1), 
care îndeplineşte următoarele condiţii: 
 a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare  în profesia 
de tehnician dentar, prevăzut de prezenta lege; 
 b)  este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea 
acestei profesii; 
 c) nu are antecedente penale; 
 d) este membră a Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România.” 

 

 5. La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „d) să se perfecţioneze prin programe cu conţinut şi durată 
specifice, în specializările prevăzute de prezenta lege;” 
 
 6. La articolul 9, litera c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „c) să se pregătească prin programe de educaţie profesională 
continuă, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România şi 
de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar;” 
 
 7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 10. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face 
pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România, eliberat pe baza următoarelor documente: 
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 a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de 
învăţământ cu profil de tehnică dentară; 
 b) certificatul de cazier judiciar; 
 c) certificatul de sănătate fizică şi psihică. 
 (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) este valabil 3 luni 
de la data emiterii.” 
 
 8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 11. - (1) În România, accesul tehnicienilor dentari 
cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 
Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene la activităţile 
profesionale exercitate în regim temporar sau ocazional, precum şi 
recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de tehnician dentar, 
eliberate de aceste state persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se 
fac în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 (2) Prin excepţie de la prevederile art. 10, în caz de prestare 
temporară sau ocazională de servicii, tehnicienii dentari care 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau e), 
trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii Publice cu privire la 
prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe 
teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la 
Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.” 
 
 9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 12. - În România, formarea tehnicienilor dentari se 
realizează în instituţii de învăţământ de profil recunoscute de lege.” 
 
 10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 13. -  (1) Specializarea tehnicianului dentar se 
realizează prin programe specifice, cu durată de 6 luni, în unităţi de 
învăţământ cu profil de tehnică dentară acreditate. 
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 (2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) tehnicienii dentari cu 
vechime de cel puţin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în 
instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical.” 
 
 11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 14. - Programele de pregătire profesională continuă se 
realizează de furnizori acreditaţi, cu avizul Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România.” 
 
 12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 16. - Activităţile de tehnică dentară se exercită în 
România cu titlul profesional de tehnician dentar.” 
 
 13. Articolul 17 se abrogă. 
 
 14. La articolul 26, literele d), h) şi k) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „d) elaborează codul de etică şi deontologie a profesiei de 
tehnician dentar; 
   h) elaborează reglementările privind înregistrarea în Registrul 
unic al tehnicienilor dentari din România; 
 
      k) întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al 
tehnicienilor dentari din România şi administrează pagina de 
internet pe care este publicat.” 
 
 15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 27. -(1) Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România sunt înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din 
România.” 
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 16. La articolul 42, litera d) a alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România.” 
 
 17. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 
501, cu următorul cuprins: 
 „Art. 501. - Prevederile prezentei legi se completează cu 
dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
 Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la  30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 Art. III. - Legea nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de 
tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 
2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se va 
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 15 octombrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Bogdan Olteanu 
 

 
 


