
 
DR. VOICU A. DAVID A CÂŞTIGAT PRIN SENTINŢĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ 

PROCESUL CU CMDR ÎN PRIVINŢA SANCŢIONĂRII SALE 
 

În luna martie a acestui an a fost pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara hotărârea definitivă şi irevocabilă în litigiul 
privind sancţionarea disciplinară a dr. Voicu A. David pentru aşa zisa “stare de incompatibilitate” în care acesta s-ar fi aflat deţinând 
funcţie de conducere atât în cadrul CMD Arad cât şi în AMSPPR. Soluţia instanţei de judecată a fost favorabilă, instanţa de recurs 
menţinând dispoziţiile primei instanţe (Tribunalul Arad), anulând, pe cale de consecinţă, decizia de sancţionare nr. 3 / septembrie / 2008, 
aceasta fiind în mod vădit nelegală.  

“Drumul” acestui litigiu a fost unul anevoios, pe de o parte din cauza procedurii judiciare efective, iar pe de altă parte din cauza 
faptului că am încercat să lămurim, sub aspect juridic, nu doar situaţia personală a dr. Voicu A. David, ci şi cadrul legislativ general al 
acestor Comisii de Disiplină din cadrul CMDR, evitând pentru viitor săvârşirea unor asemenea abuzuri împotriva unor alţi colegi, membri 
ai CMDR.  

Acel demers procesual a fost şi el soluţionat favorabil, în sensul în care în septembrie 2010 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
României a sancţionat prevederile nelegale conţinute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor de Disciplină 
din mai 2008. Cu toate acestea, cu oarecare surpriză, am constatat că organele de conducere ale CMDR au ignorat complet această 
hotărâre, nemodificând Regulamentul Comisiei de Disciplină, deşi această modificare trebuia efectuată cu prioritate.  

Pe fondul relaţiilor tensionate de notorietate existente între dr. Voicu A. David şi persoane din fosta conducere a CMDR, 
abuzurile care au continuat a fi săvârşite de către aceste persoane împotriva sa cât şi la nivelul anumitor organizaţii teritoriale ale CMDR, 
au fost tratate cu seriozitate şi profesionalism, singurul scop urmărit fiind acela al aplicării legii în litera şi spiritul ei, motiv pentru care 
respectivele abuzuri au fost aduse în faţa instanţelor de judecată.  

În lumina noilor schimbări la nivelul conducerii CMDR, disponibilitatea tuturor părţilor implicate de a găsi soluţii convenabile şi 
legale în vederea aplanării conflictelor „moştenite” este evidentă şi de bun augur.  

Cu toate acestea, nici una dintre aceste părţi nu poate căuta altceva decât ca prin conduită să se ajute la creerea unui cadru 
normativ legal, de normalitate până la urmă, care să favorizeze întregul mediu profesional din care părţile fac parte.          

Aşa fiind, precizăm că hotărârile judecătoreşti pronunţate în litigiile privind pe dr. Voicu A. David sunt favorabile acestuia, având 
credinţa că încercările sale de legalizare a cadrului legislativ al CMDR privind profesia de medic dentist pot fi realizate şi în afara cadrului 
litigios, printr-o politică juridică corectă şi competentă, pe care o aşteptăm cu interes din partea noii conduceri a  CMDR.  
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