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Senat 

 
 

In atenția  
Comisiei pentru sănătate publică 
Domnului Attila LASZLO 

Președinte 
 
 
 
Ref.: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal precum şi alte acte normative 

 

Având în vedere necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical 

implicat în acțiunile de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, 

personalul medical fiind resursa cea mai prețioasă deținută de România în efortul de combatere 

a infecției cu COVID-19, 

întrucât prin natura profesiei de medic stomatolog, în contact apropiat şi direct cu 

cavitatea bucală şi nazo-faringele (principalele zone de cantonare a acestui nou virus), acest 

grup profesional are rata cea mai mare de risc de infectare şi de răspândire a virusului, prin 

manoperele pe care le efectuează şi prin producţia de aerosoli în atmosfera cabinetelor,  

în condițiile în care, potrivit opiniei Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

reprezintă asigurarea unei protecții adecvate nu numai punerea la dispoziție a echipamentelor 

de protecție corespunzătoare tipului de infecție indusă de Coronavirusul SARS-CoV-2, instruirea 

prealabilă în funcție de acțiunile ce se vor desfășura sau asigurarea unui timp de repaus 

compensatoriu pentru refacerea capacității de muncă, din punct de vedere psihic și fizic, ci și 

adoptarea și aplicarea de măsuri la nivel social și economic special destinate inclusiv unităților 

sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, cât și angajaților 

acestora, 

ținând cont de împrejurarea că se impune adoptarea de măsuri de susținere a 

cabinetelor stomatologice, acestea fiind în mod direct afectate de COVID-19, prin reducerea 

drastică, în multe cazuri totală, a activităților profesionale ca urmare a aplicării măsurilor de 

prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, precum și a suportării la 

nivelul acestor unități sanitare a unor costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de 

disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, 
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dat fiind faptul că majoritatea cabinetelor stomatologice sunt cabinete medicale private, 

care îşi desfăşoară activitatea similar entităţilor juridice cu obiect de activitate comerţul cu 

amănuntul, cazarea, alimentaţia publică etc., realizând venituri strict în condiţiile furnizării de 

servicii către populaţie,  

faţă de împrejurarea că sistarea activităţii şi lipsa unei surse alternative de venit va pune 

cabinetele stomatologice în imposibilitatea de a-şi achita obligaţiile de natură financiară către 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local, dar şi către angajaţi,  

raportat la faptul că se impune sprijinirea angajatorilor și a angajaților afectați de 

efectele crizei cauzate de pandemia de COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în 

vigoare, 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită completarea prevederilor 

proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

precum şi alte acte normative în sensul includerii în lista beneficiarilor măsurilor reglementate 

și a persoanelor juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codului CAEN 8623 

- activități de asistență stomatologică, pentru motivele mai sus-menționate.    

Includerea persoanelor juridice române care desfășoară activități corespunzătoare 

codului CAEN 8623 - activități de asistență stomatologică în lista beneficiarilor măsurilor 

reglementate de prevederile proiectului de lege sus-menţionat se impune şi în considerarea 

faptului că această activitate nu a beneficiat niciodată de ajutor financiar sau de alte facilităţi 

din partea statului român, fiind binecunoscut faptul că dotarea cabinetelor stomatologice 

presupune achiziţionarea de echipamente costisitoare, cu eforturi financiare extrem de mari, 

care nu mai pot fi susţinute în contextul actual.  

Cu deosebită considerație, 

 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

Prof. Univ. Dr. Ecaterina IONESCU 


