DR. VOICU A. DAVID A CÂŞTIGAT PRIN SENTINŢĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ PROCESUL CU CMDR
(Prezentare a evoluţiei acţiunii în contencios administrativ împotriva Regulamentului Comisiilor de Disciplină a CMDR)
2008…PIERDEREA DREPTURILOR ELECTORALE ÎN COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
Deşi nici Legea 95 / XIII a CMDR din 2006 şi nici Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CMDR din 2008 nu
prevăd vreo pierdere a drepturilor constituţionale fundamentale (drepturile electorale) pentru membrii CMDR, parcurgând
Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR publicat în Monitorul Oficial nr. 382 / 20 mai 2008 se constată o prevedere din
Regulament care nu se regăseşte în Legea 95 / XIII, respectiv o nouă sancţiune disciplinară:
„Art. 9 lit. e) interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere, până la radierea sancţiunii, pentru cele
prevăzute la lit. b), c) şi d).”(sau altfel spus pierderea drepturilor electorale constituţionale)
Acest articol nu a fost prevăzut şi precizat de forul legislativ respectiv Parlamentul României ci a fost adăugat în mod
abuziv de CMDR în cadrul şedinţei Consiliului Naţional din martie 2008 ce a adoptat Regulamentul !
În cadrul acelei şedinţe (ca membru al CN al CMDR) am subliniat împreună cu alţi colegi de bună credinţă nelegalitatea adoptării
unei noi sancţiuni neprevăzute de lege şi a altor prevederi contrare principiilor de drept, dar fără nici un rezultat. Am semnalat
apariţia noii sancţiuni şi în cadrul unor articole din revista „Viaţa Stomatologică” din 2008 şi 2009 .
În septembrie 2008 am fost sancţionat de Comisia Superioară de Disciplină a CMDR exact cu noua sancţiune,
începând cu acea dată Regulamentul Comisiilor de Disciplină a CMDR aducându-mi în mod direct prejudicii.
În conformitate cu art. 532 (7) din Legea 95 / XIII / 2006 a CMDR, împotriva deciziei Comisiei Superioare de
Disciplină am formulat acţiune în anulare a deciziei de sancţionare la secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad.
2010…ANULAREA NOII SANCŢIUNI ABUZIVE
DE ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE A ROMÂNIEI
În vara anului 2009 prin avocat am formulat în nume propriu o plângere prealabilă adresată conducerii CMDR în vederea
corectării acestei deficienţe majore (cât şi a altora) constatate pe parcurs şi cuprinse în Regulamentul Comisiilor de Disciplină al
CMDR la care nu am primit nici un răspuns nici în prezent.
Prin urmare în septembrie 2009 m-am adresat prin avocat instanţei competente, Secţia de Contencios Administrativ şi
Fiscal a Curţii de Apel Timişoara. Prin acţiunea în contencios administrativ s-a solicitat instanţei să dispună anularea
Regulamentului mai sus menţionat întrucât este nelegal, adăugând la lege şi conţinând numeroase alte prevederi contrare
principiilor de drept.
În 22 decembrie 2009 Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat în mod favorabil admiţând în parte acţiunea formulată de
reclamant, constatând nelegalitatea şi anulând art. 9 lit. e) din Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR dar respingând
restul sesizărilor. Părţile au avut drept de recurs. Această sentinţă a fost considerată nesatisfăcătoare atât de reclamant (parţial)
cât şi de pârât (în totalitate), ambele părţi apelând la recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României. În 30 septembrie
2010 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a respins ambele recursuri, menţinând prin decizie judecătorească definitivă şi
irevocabilă sentinţa Curţii de Apel Timişoara.
ÎN CONCLUZIE NOUA „SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ” PREVĂZUTĂ ÎN ART. 9 LIT. E) DIN REGULAMENTUL COMISIILOR
DE DISCIPLINĂ AL CMDR ESTE ANULATĂ DE ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE A ROMÂNIEI.
Această sancţiune disciplinară nu mai are efect, nu mai este în vigoare, CMDR având obligaţia legală de a reface
Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR şi a-l republica în forma corectată în Monitorul Oficial al României.
2010…CONSECINŢE MULTIPLE ŞI SEMNIFICATIVE
Semnificaţiile acestei decizii definitive şi irevocabile a justiţiei româneşti sunt multiple şi importante.
Din punct de vedere juridic sentinţa definitivă şi irevocabilă confirmă că în România nimeni nu este mai presus de lege,
indiferent dacă este persoană fizică sau juridică. Nici o organizaţie (fie ea înfiinţată prin efectul legii ca CMDR) nu are dreptul de a
adăuga la lege, de a avea activitate legislativă paralelă cu cea a Parlamentului. Chiar dacă legiuitorul a însărcinat CMDR cu
responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, CMDR nu este nici într-un caz „statul însuşi” şi cu atât mai mult nu are atribuţii
legiferative sau dreptul de a adăuga vreo virgulă la Legea 95 / XIII / 2006.
Din punct de vedere practic anularea prin sentinţa definitivă şi irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a
României a unei sancţiuni disciplinare adăugate nelegal de CMDR la lege scuteşte de acum înainte cei peste 16.000 de colegi,
membri ai CMDR de o sancţiune abuzivă (neimaginată de legiuitor) şi care prin caracterul ei confiscă / suspendă drepturi
constituţionale fundamentale (drepturile electorale).
Orice membru CMDR nemulţumit de un act administrativ al CMDR care îi aduce prejudicii trebuie să ştie că are
dreptul de a se adresa instanţei de judecată cu o acţiune în contencios administrativ, solicitînd anularea respectivului act, având
şansa aşadar de a i se face dreptate.
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