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COLEGIUL DIETETICIENILOR DIN ROMÂNIA 

ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ 

 
 

 

Hotărârea Adunării Generale Naționale a CDR nr. 1 din 3 martie 2022  

pentru aprobarea Regulamentului Intern de organizare și funcționare al  

Colegiului Dieteticienilor Din România 

 

 

În temeiul art. 31 din Statutul din 14 iulie 2020 al Colegiului Dieteticienilor 

din România, Adunarea Generală Națională a CDR, întrunită în ședința din 3 

martie 2022, a adoptat următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentului Intern de organizare și funcționare al 

Colegiului Dieteticienilor Din România. 

 

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se comunică membrilor CDR și se publică pe pagina 

web a CDR (www.colegiuldieteticienilor.ro). 

 

 

Președinte CDR 

Florina Daniela Ruța 

 

 

 

 

Secretar Național CDR 

Adina Rusu 
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ANEXA la Hotărârea nr. 1 din 3 martie 2022 

 
REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

AL COLEGIULUI DIETETICIENILOR DIN ROMÂNIA 

 

Capitolul 1: Dispoziții generale 

 

Articolul 1 

(1) Prezentul Regulament Intern de Organizare și Funcționare al Colegiului Dieteticienilor din 

România, denumit în continuare Regulament, reglementează detalii de organizare și 

funcționare a Colegiului Dieteticienilor din România, numit în continuare CDR. 

(2) Regulamentul este elaborat pe baza, cu respectarea și în aplicarea Legii 256 din 3 noiembrie 

2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și 

funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 825 din 5 noiembrie 2015, și denumită în continuare Lege, Normelor 

metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58 din 8 februarie 

2019, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 120 din 15 februarie 2019, 

denumite în continuare Norme, și a Statutului Colegiului Dieteticienilor din România, aprobat 

prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1268 din 14 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 670 din 29 iulie 2020, denumit în continuare Statut. 

(3) Regulamentul se completează și se detaliază prin Procedurile și alte acte cu caracter 

normativ emise de CDR în aplicarea Regulamentului. 

 

 

Capitolul 2: Obiectul de activitate al CDR 

 

Articolul 2 

(1) CDR se înființează și funcționează ca organizație profesională, neguvernamentală, 

apolitică, atât la nivel național, cât și la nivel teritorial, fiind organizație camerală, cu 

personalitate juridică, de interes public, independentă, cu caracter de unicitate și de autoritate 

delegată, având ca obiect de activitate controlul, supravegherea și modul de exercitare a 

profesiei de dietetician, ca profesie liberală, în domeniul sănătății umane, furnizoare de servicii 

conexe actului medical. 

(2) CDR nu este subordonat ierarhic niciunei entități publice sau private, dar are relații de 

cooperare cu autoritatea publică centrală în domeniul sănătății publice umane, cu organizațiile 

profesionale, cu instituțiile de învățământ superior, cu alte autorități publice, instituții 

academice și organizații profesionale de profil, precum și cu structurile europene și 

internaționale în domeniul dieteticii și nutriției umane. 

(3) Scopul CDR este nepatrimonial, fiind reprezentat de controlul și supravegherea exercitării 

profesiei de dietetician, aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează 

exercițiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de dietetician și păstrarea prestigiului 

acestei profesii în cadrul vieții sociale. Ca organizație profesională, CDR apără demnitatea și 

promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, 

libertatea și independența profesională a dieteticianului în exercitarea profesiei. 

(4) CDR reprezintă organismul de auto-reglementare a profesiei de dietetician prin adoptarea 

Statutului, Codului Deontologic și a Standardelor de calitate a serviciilor profesionale în 

domeniul dieteticii. 

(5) Obiectivele generale ale CDR detaliază, explicitează și concretizează scopul CDR și sunt: 

a) de a dezvolta profesia de dietetician în România, de a-i promova și ocroti interesele și de a 

o reprezenta atât la nivel local și național, cât și la nivel internațional; 
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b) de a asigura calitatea actului profesional în domeniul nutriției și dieteticii, atât în interesul 

public, cât și în cel al beneficiarilor direcți, incluzând promovarea eticii și deontologiei 

profesionale și a bunelor practici în domeniul nutriției și dieteticii; 

c) de a promova dietetica în România, ca activitate desfășurată științific și profesional, cu rol 

de premisă și componentă esențială a sănătății publice nutriționale; 

d) de a reuni în cadru profesional oficial, organizat, unitar, persoanele care exercită profesia de 

dietetician; 

e) de a apăra și promova interesele pe linie profesională ale membrilor CDR; 

f) de a promova un sistem și o atmosferă de respect reciproc, complementaritate și cooperare 

cu alte profesii care au preocupări sau influență asupra dieteticii și nutriției umane; 

g) de a stimula progresul științific în domeniul dieteticii și nutriției; 

h) de a promova, inclusiv în rândul publicului și instituțiilor publice, interesul și cunoștințele 

fundamentale privind o alimentație sănătoasă în general, precum și privind alimentația 

adecvată persoanelor cu nevoi speciale de nutriție; 

i) de a promova aplicarea de către dieteticieni a științei nutriției și dieteticii în alimentația și 

educația pe teme de alimentație a pacienților/beneficiarilor de servicii de nutriție și dietetică; 

j) de a promova contribuția dieteticienilor la definirea, evaluarea și controlul calității produselor 

și dietelor alimentare oferite pacienților/ beneficiarilor de servicii de nutriție și dietetică, ținând 

cont de principiile și obiectivele naționale de prevenție și sănătate publică relevante în sfera 

nutriției și alimentației publice; 

k) de a promova participarea dieteticienilor la toate programele de sănătate publică ce implică 

o componentă alimentară; 

l) alte obiective ce servesc scopului prevăzut la alin.(3). 

 

Articolul 3 

(1) CDR are următoarele atribuții: 

a) asigură respectarea cadrului legal și organizatoric pentru exercitarea profesiei de dietetician 

pe teritoriul României, inclusiv prin funcțiile de reglementare, de avizare și autorizare, de 

îndrumare metodologică, de control profesional, de autoritate disciplinară și jurisdicție 

profesională; 

b) fundamentează și instituie standarde de calitate a serviciilor profesionale în domeniul 

dieteticii, pentru toate domeniile și formele de exercitare a profesiei; 

c) instituie norme deontologice în exercitarea profesiei de dietetician, inclusiv în ceea ce 

privește publicitatea profesională, relațiile cu mass-media, cu beneficiarii / pacienții și relațiile 

cu alți dieteticieni și forme de exercitare a profesiei; 

d) instituie un cadru de promovare și dezvoltare a competenței profesionale ale dieteticienilor, 

cooperând cu instituțiile de învățământ superior, structurile de formare profesională a adulților 

și alte entități autorizate a desfășura formări de profil și putând organiza, dacă va considera 

oportun, și activități proprii de formare continuă, și aviza, autoriza sau recunoaște și stabili 

nivele, punctaje și echivalări pentru formatori, programe și entități furnizoare de formare 

profesională de profil; 

e) reprezintă interesele membrilor CDR în fața autorităților publice administrative și de alt tip, 

în organismele profesionale internaționale, precum și în litigiile cu terții, atât nespecific, cât și 

individual în favoarea unui membru sau al unei forme de exercitare a profesiei, dacă consideră 

necesar și oportun; 

f) ține evidența dieteticienilor autorizați, formelor de exercitare a profesiei, structurilor care 

asigură formare profesională inițială sau continuă în domeniu și alte evidențe necesare sau utile 

profesiei și asigură accesul celor interesați la aceste informații; 
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g) acordă, certifică, limitează, suspendă și retrage dreptul de exercitare a profesiei de dietetician 

pe teritoriul României, precum și grade profesionale și alte caractere, dacă au fost instituite de 

CDR; 

h) mediază și arbitrează divergențele dintre dieteticienii autorizați, dintre aceștia și formele 

autonome de exercitare a profesiei, ori dintre formele de exercitare a profesiei; 

i) avizează înființarea, modificarea, reorganizarea și dizolvarea formelor autonome de 

exercitare a profesiei de dietetician pe teritoriul României, colaborarea dintre dieteticienii 

autorizați și formele autonome de exercitare a profesiei și dintre diversele forme de exercitare 

a profesiei; 

j) sesizează autoritățile administrative competente, organele profesionale ale altor profesii, 

organele de urmărire penală sau instanțele judecătorești, după caz, cu privire la încălcarea 

prevederilor legale legate de exercitarea profesiei de dietetician, când apreciază ca necesară 

sau utilă intervenția acestora; 

k) inițiază și efectuează demersurile necesare de modificare și completare a cadrului legal 

privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician și normele legale incidente pentru 

profesii și activități conexe; 

l) asigură publicitatea profesiei de dietetician și informarea publicului și diverselor entități 

publice și private de interes cu privire la problematica dieteticii și nutriției și respectiv a 

organizării și exercitării profesiei de dietetician, inclusiv prin editarea de publicații proprii 

clasice și în format electronic, organizarea de diverse evenimente și manifestări publice, 

schimb de informații, încheierea de parteneriate și alte forme de colaborare cu alte entități. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în vederea atingerii obiectivelor sale, CDR acționează 

prin organele sale de conducere și administrare, de control și jurisdicție, sprijinite de eventuale 

organe consultative. 

 

 

Capitolul 3: Structura organizatorică a CDR 

 

Secțiunea 3.1 Dispoziții generale 

 

Articolul 4 

(1) CDR reunește totalitatea dieteticienilor autorizați din România, calitatea de membru CDR 

fiind o condiție necesară, dar nu și suficientă, pentru exercitarea profesiei de dietetician în 

România. 

(2) În aplicarea principiului libertății de asociere, calitatea de membru CDR este compatibilă 

cu calitatea de membru în orice alte forme asociative, atât profesionale, cât și fără caracter 

profesional, române sau străine/ internaționale, apartenența la acestea nefiind supusă avizării, 

ci doar notificării CDR. 

 

Articolul 5 

(1) CDR funcționează la două nivele: 

a) la nivel național, prin organe de nivel național; 

b) la nivel teritorial, prin organe de nivel teritorial. 

(2) La nivel teritorial, CDR funcționează sub forma colegiilor teritoriale ale dieteticienilor, 

denumite în continuare CTD, cu autonomie funcțională, care acționează pentru și în numele 

CDR în limita competențelor stabilite prin prezentul Regulament și prin deciziile organelor 

CDR de nivel național competente. 

(3) CTD au înregistrare fiscală proprie, distinctă de cea a CDR, conturi bancare proprii și țin 

contabilitate conform reglementărilor pentru sucursalele persoanelor juridice fără scop lucrativ 
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reglementate de OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări prin Legea 

246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică prin analogie. 

(4) În baza Legii și a Statutului, CDR obține înregistrare fiscală de la autoritatea fiscală 

competentă, raportat la sediul colegiului stabilit prin Statut, după validarea primelor alegeri ale 

organelor de conducere, în timp ce CTD obțin înregistrare fiscală proprie după aprobarea 

prezentului Regulament și după emiterea, în acest sens, unei Hotărâri a Consiliului Național. 

(5) Atât CDR, cât și colegiile teritoriale au de la data constituirii și înregistrării la administrația 

financiară personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii. 

(6) CTD se organizează la nivel județean sau, prin excepție, în caz de număr insuficient de 

membri, la nivel interjudețean, astfel încât numărul mediu de membri al unui CTD în cursul 

unui an calendaristic să nu fie sub 20. 

 

 

Secțiunea 3.2 Organele de conducere la nivel național 

Articolul 6 

(1) Organele de conducere și administrare ale CDR sunt, la nivel național, în ordine ierarhică 

descendentă: 

a) Adunarea Generală Națională; 

b) Consiliul Național; 

c) Biroul Executiv; 

d) Președintele CDR. 

(2) Persoanele cu funcții de conducere la nivel național pot deține aceeași funcție timp de 

maxim două mandate consecutive, cu durata de 4 ani. 

 

Articolul 7 

(1) Adunarea Generală Națională este organul suprem de conducere și administrare al CDR. 

(2) Adunarea Generală Națională este constituită din toți membrii CDR; 

(3) Participarea membrilor CDR la activitatea Adunării Generale Naționale se face indirect, 

prin reprezentare, prin delegați aleși la nivel de CTD, conform normei de reprezentare de 1 la 

3. 

(4) Prin excepție de la punctul (3), pentru primul mandat de conducere, reprezentarea 

membrilor CDR la activitatea Adunării Generale Naționale se face conform normei stabilite 

prin Regulamentul electoral. 

 

Articolul 8 

Atribuțiile Adunării Generale Naționale sunt: 

a) adoptă propuneri de modificare a Normelor și Legii, ce vor fi apoi înaintate autorității publice 

centrale competente sau, după caz, organului puterii legislative; 

b) adoptă propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului, ce vor fi apoi înaintate spre 

aprobare autorității publice centrale competente conform Legii; 

c) soluționează contestațiile contra deciziilor organelor ierarhic inferioare pentru care Statutul 

prevede competența Adunării Generale Naționale; 

d) exercită toate celelalte atribuții ce îi sunt conferite prin Statut, Lege, Norme și prezentul 

Regulament. 

 

Articolul 9 

Consiliul Național este format din: Președinții Colegiilor teritoriale, câte un reprezentant 

desemnat de Adunarea generală teritorială, din cadrul Consiliului teritorial, și reprezentantul 

Ministerului Sănătății. 
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Articolul 10 

(1) Atribuțiile Consiliului Național sunt: 

a) modifică sediul social principal al CDR, menționat în Anexa 1 la Statut; 

b) adoptă și modifică Proceduri specifice și documente cu caracter normativ care nu intră în 

atribuțiile altui organ de conducere și administrare al CDR; 

c) decide accederea și retragerea CDR din cadrul unor structuri asociative cu personalitate 

juridică; 

d) adoptă raportul financiar anual și raportul anual de activitate CDR și le prezintă Adunării 

Generale Naționale; 

e) aprobă organigrama aparatului tehnic CDR la nivel național; 

m) analizează raportul anual de activitate ale Biroului executiv și alte informări și propuneri 

ce-i sunt înaintate și decide asupra acestora; 

f) soluționează contestațiile contra deciziilor organelor ierarhic inferioare pentru care Statutul 

prevede competența Consiliului Național; 

g) convocă Adunarea Generală Națională și, în mod excepțional, și Adunarea Generală 

Teritorială; 

h) elaborează Regulamentul electoral și emite decizii privind situațiile de conflict de interese 

în ocuparea posturilor din cadrul structurilor de conducere ale CDR și CTD; 

i) exercită toate celelalte atribuții ce îi sunt conferite prin Statut sau prin prezentul Regulament. 

 

(2) Consiliul Național are următoarele atribuții în organizarea examenelor de primire în 

profesie sau în acordarea de avize sau de recunoașteri pentru activitățile de formare 

profesională: 

a) elaborează tematica, metodologia și măsurile concrete privind organizarea și desfășurarea, 

cel puțin o dată pe an, la nivel național, a examenelor de primire în profesie, precum și alte 

activități de formare sau evaluare în domeniul dieteticii realizate de CDR, de alte entități decât 

CDR sau de CDR în cooperare cu acestea; 

b) acordă, la cererea entităților interesate, pe baza propunerii Biroului Executiv, avize sau 

recunoașteri pentru activitățile de formare profesională continuă și alte activități de formare 

sau evaluare pentru dieteticieni oferite de acestea, conform Legii, Normelor și altor acte 

normative speciale, precum și Statutului și Regulamentului; 

c) înființează și reglementează funcționarea propriului sistem al CDR de formare și evaluare 

profesională a dieteticienilor. 

 

Articolul 11 

(1) Biroul Executiv este organ de conducere și administrare al CDR și coordonează activitatea 

CDR între sesiunile Consiliului Național; 

(2) Biroul executiv al Consiliului național este alcătuit din președinte, 2 vicepreședinți și un 

secretar național, aleși prin vot secret de membrii Consiliului național din rândul acestora. 

 

Articolul 12 

Atribuțiile Biroului Executiv sunt: 

a) analizează rapoartele periodice de activitate ale Președintelui CDR și ale structurilor tehnice 

ale CDR de la nivel național și alte informări și propuneri ce-i sunt înaintate și decide asupra 

acestora; 

b) încuviințează ordinea propusă de Președintele CDR de înlocuire a sa de către ceilalți membri 

ai Biroului executiv, în cazul indisponibilității temporare a acestuia, inclusiv a absenței sale la 

o ședință a Biroului executiv, a Consiliului național sau a Adunării generale naționale; 

c) angajează personalul salariat cu funcții de conducere în aparatul tehnic de nivel național al 

CDR și aprobă fișa postului pentru funcțiile respective; 
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d) aprobă achiziția și alte operațiuni patrimoniale legate de imobile și mijloace fixe, precum și 

cele ce depășesc plafonul stabilit de Consiliul Național până la care Președintele sau 

împuterniciții acestuia pot decide singuri, în limita bugetului CDR aprobat de Adunarea 

Generală Națională; 

e) aprobă Regulamentele de ordine interioară pentru spațiile utilizate de organele de nivel 

național a CDR și de aparatul tehnic al acestuia și Contractul Colectiv de Muncă și 

Regulamentul Intern prevăzute de Codul Muncii și aplicabile salariaților CDR, dacă este cazul;  

f) acordă, la cererea dieteticienilor interesați, care îndeplinesc condițiile legale, grade 

profesionale, calitatea de evaluator, alte titluri oficiale prevăzute de Lege, Norme, Statut și 

Regulament, în măsura în care nu sunt date în competența Consiliului Național; 

g) soluționează contestațiile contra deciziilor organelor ierarhic inferioare pentru care Statutul 

CDR prevede competența Biroului Executiv; 

h) validează raportul anual de activitate și financiar al fiecărui CTD; 

i) validează bugetul și programul anual de activitate al fiecărui CTD, precum și eventualele 

contribuții speciale pe termen limitat ale membrilor CTD la bugetul CTD în cauză și 

operațiunile patrimoniale ale CTD privind imobile sau care depășesc plafonul aprobat de 

Adunarea generală națională;  

j) verifică, prin sondaj, activitatea și acțiunile fiecărui CTD, putând viza toate aspectele și toate 

organele acestuia, inclusiv aparatul tehnic al CTD; 

k) verifică activitatea Președintelui CDR și a aparatului tehnic al CDR; 

l) stabilește modul de asigurare a comunicării interne în cadrul CDR, între organele acestuia și 

între organe și membrii CDR; 

m) exercită alte atribuții ce îi sunt conferite prin Statut sau prin prezentul Regulament. 

 

Articolul 13 

(1) Președintele CDR este organ de conducere și administrare al CDR cu caracter unipersonal, 

subordonat Biroului executiv și supraordonat aparatului tehnic al CDR la nivel național. 

(2) Președintele CDR este reprezentantul legal al CDR, îl reprezintă de drept și în civil și în 

justiție și este conducătorul executiv al persoanei juridice, cu caracter de manager, în limitele 

atribuțiilor prevăzute de Lege, Statut și prezentul Regulament; 

(3) Hotărârile Președintelui CDR pot avea numai caracter individual; 

(4) În absența Președintele CDR, atribuțiile acestuia sunt exercitate de un alt membru al 

Biroului executiv; 

(5) Alte detalii privind funcționarea Președintelui CDR ca organ al CDR se pot stabili de către 

Consiliul Național prin Procedură specifică emisă în aplicarea prezentului Regulament. 

 

Articolul 14 

(1) Atribuțiile Președintelui CDR sunt: 

a) angajează personalul salariat cu funcții de execuție în aparatul tehnic de nivel național al 

CDR și aprobă fișa postului pentru funcțiile respective; 

b) aprobă achiziția și alte operațiuni patrimoniale, cu excepția celor rezervate Biroului executiv 

și în limita bugetului CDR aprobat de Adunarea generală națională; 

c) conduce aparatul tehnic de nivel național al CDR, fiind reprezentantul și conducătorul 

unității angajatoare în sensul legislației muncii, cu atribuțiile aferente de conducere și control 

ierarhic;  

d) convoacă Biroul executiv; 

e) conduce ședințele Biroului executiv, Consiliului național și Adunării generale naționale, cu 

excepția cazului în care plenul acestora decide altfel; 

f) ia măsurile necesare pentru întocmirea adecvată a proiectului de raport financiar anual și de 

raport anual de activitate CDR și le prezintă Biroului executiv; 
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g) ia măsurile necesare pentru întocmirea propunerilor de proiect de strategie sau de modificare 

a acestuia, de proiect de buget anual și de program anual de activitate al CDR și alte asemenea 

documente necesare și le supune spre adoptare Biroului Executiv;  

h) verifică activitatea aparatului tehnic la nivel național al CDR; 

i) analizează informările și propunerile ce-i sunt înaintate și decide asupra acestora; 

j) soluționează conflictele din interiorul aparatului tehnic de nivel național al CDR; 

k) acționează, prin bune oficii, pentru soluționarea amiabilă a litigiilor sau potențialelor litigii 

între CDT sau din interiorul Biroului executiv și Consiliului Național, precum și între organele 

colective de nivel național ale CDR sau între acestea și membri ai CDR; 

l) ia toate măsurile necesare respectării legislației în vigoare, a Statutului, Regulamentului și 

celorlalte reglementări interne ale CDR, punerii în practică a hotărârilor adoptate de celelalte 

organe de conducere a CDR, în limitele legale și regulamentare și atribuțiilor proprii; 

m) analizează și propune Biroului executiv spre validare raportul anual de activitate și financiar 

al fiecărui CTD și bugetul și programul anual de activitate al fiecărui CTD; 

n) încheie acte juridice pentru și în numele CDR, cu prealabila încuviințare, când este cazul, a 

Biroului executiv, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv întocmirea și 

depunerea declarației de înregistrare fiscală a CDR la administrația fiscală competentă; 

o) semnează toate documentele Adunării generale naționale, Consiliului național și Biroului 

executiv, propriile hotărâri și alte documente importante ale CDR. 

p) informează Biroul executiv cu privire la toate problemele semnificative legate de 

funcționarea CDR; 

q) pregătește sau ia măsuri de pregătire a ședințelor Biroului executiv, Consiliului național și 

Adunării generale naționale și elaborează sau ia măsuri pentru elaborarea proiectelor de 

hotărâri în cadrul acestor organe de conducere și ia sau dispune luarea măsurilor tehnice 

necesare unei bune funcționări a Comisiei naționale de disciplină și arbitraj și Comisiei de 

cenzori, conform solicitărilor acestora; 

r) deschide și închide conturi bancare pentru CDR, în lei sau în valută, stabilește drepturile de 

semnătură, emiterea și utilizarea de carduri sau facilități de Internet Banking și alte detalii cu 

privire la caracteristicile și utilizarea acestor conturi; 

s) stabilește, coordonează și controlează modul concret și aspecte de detaliu de rezolvare a 

corespondenței și gestiunea informațiilor și documentelor; 

t) stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea gestiunii și contabilității 

CDR, în aplicarea legislației specifice și prevederilor eventuale din alte norme interne ale CDR; 

u) stabilește modul de păstrare și utilizare a sigiliilor, ștampilelor și altor instrumente de 

autentificare ale CDR; 

v) asigură și îndeplinirea activităților administrative nespecifice funcției de Președintele CDR, 

dacă rezolvarea acestora nu este asigurată prin alte persoane din aparatul tehnic de nivel 

național al CDR; 

w) sesizează Comisia națională de disciplină și arbitraj pentru arbitrarea divergențelor ce nu au 

putut fi soluționate amiabil între CTD și nici în urma bunelor sale oficii conform lit.k); 

x) sesizează Comisia națională de disciplină și arbitraj pentru judecarea acțiunii disciplinare în 

cazurile în care consideră că, în urma cercetărilor preliminare, există indicii temeinice privind 

săvârșirea unei abateri disciplinare de către membrii CDR cu calitate de membru în Consiliul 

național, Comisia de cenzori și Comisia națională de disciplină și arbitraj. 

z) exercită alte atribuții ce îi sunt conferite prin Statut, Lege, Norme și prezentul Regulament. 

(2) Atribuțiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c), f)-h), j), l), n), r)-t) și v) pot fi parțial delegate către 

un director executiv sau alte persoane salariate, cu funcție de conducere, din aparatul tehnic de 

nivel național al CDR, în limitele și cu procedura stabilită prin Procedura specifică emisă de 

Consiliul național în aplicarea prezentului Regulament. 
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Secțiunea 3.3 Organizarea și desfășurarea ședințelor organelor de conducere la nivel 

național 

 

Articolul 15 

(1) Participarea membrilor Colegiului teritorial la Adunarea generală națională se face indirect, 

prin reprezentare, prin delegați aleși de către Adunare generală teritorială; 

(2) Mandatul delegaților unui colegiu teritorial în Adunarea generală națională este imperativ 

și se stabilește de către Adunarea generală teritorială prin vot; 

(3) Mandatul delegaților unui colegiu teritorial în Adunarea generală națională este unitar 

pentru fiecare delegat și identic cu al celorlalți delegați. 

 

Articolul 16 

(1) Adunarea Generală Națională se convoacă de către Biroul executiv, în sesiune ordinară o 

dată pe an, în cursul primului trimestru, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar. 

(2) Adunarea generală națională adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a două treimi 

din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea de două treimi, 

se organizează o nouă ședință cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate 

simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți. 

(3) Hotărârile Adunării Generale Naționale pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu 

caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, partea I, precum și pe pagina de 

Internet a CDR. 

(4) Hotărârile Adunării generale naționale cu caracter individual se comunică persoanelor 

vizate, prin orice mijloc de comunicare, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la 

data emiterii acestora. 

 

Articolul 17 

(1) Consiliul național se convoacă în sesiune ordinară trimestrial, iar în sesiune extraordinară 

de câte ori este necesar. 

(2) Consiliul național se convoacă la cererea Președintelui CDR sau a cel puțin o treime din 

membrii CDR. 

(3) Consiliul Național adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a jumătate plus unu din 

numărul membrilor săi. 

(4) Hotărârile Consiliului național pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter 

normativ se publică pe pagina de Internet a CDR. 

 

Articolul 18 

(1) Biroul executiv se reunește în ședințe de câte ori este necesar, dar cel puțin lunar. 

(2) Biroul executiv se convoacă de regulă de către Președintele CDR, dar poate fi convocată și 

de către Comisia de cenzori sau oricare trei membri ai Biroului executiv. 

(3) Biroul executiv adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a jumătate plus unu din 

numărul membrilor săi. 

(4) Hotărârile Biroului executiv pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter 

normativ se publică pe pagina de Internet a CDR; 

 

Articolul 19 

Organizarea și funcționarea Adunării generale naționale, Consiliului Național și Biroului 

executiv se vor reglementa prin Proceduri specifice emise de Consiliul național în aplicarea 

prezentului Regulament. 
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Secțiunea 3.4 Organele de conducere la nivel teritorial 

 

Articolul 20 

Organele de conducere și administrare ale CDR la nivel teritorial, în ordine ierarhică 

descendentă, sunt:  

a) Adunarea Generală Teritorială; 

b) Consiliul Teritorial; 

c) Președintele Colegiului teritorial al dieteticienilor. 

 

Articolul 21 

(1) Adunarea Generală Teritorială este organul superior de conducere și administrare al CTD, 

subordonat, dar cu grad ridicat de autonomie față de organele CDR de nivel național și 

supraordonat Consiliului Teritorial, Președintelui teritorial, Comisiei teritoriale de cenzori și 

Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj. 

(2) Adunarea Generală Teritorială este formată din toți membrii CDR care își desfășoară 

activitatea de dietetician pe teritoriul unui colegiu teritorial. 

 

Articolul 22 

(1) Atribuțiile Adunării Generale Teritoriale sunt: 

a) soluționează contestațiile contra deciziilor organelor ierarhic inferioare pentru care Statutul 

prevede competența Adunării generale teritoriale; 

b) exercită toate celelalte atribuții ce îi sunt conferite prin Statut, Lege, Norme și prezentul 

Regulament; 

c) decide asupra tuturor celorlalte probleme a căror rezolvare nu intră expres în atribuțiile 

celorlalte organe de conducere ale CTD respectiv. 

 

(2) Alte detalii privind organizarea și funcționarea Adunării Generale Teritoriale se pot stabili 

prin Procedura specifică emisă de Consiliul Național în aplicarea prezentului Regulament. 

 

Articolul 23 

Consiliul teritorial este organ de conducere și administrare al CTD subordonat Adunării 

generale teritoriale și supraordonat Președintelui teritorial. 

 

Articolul 24 

(1) Atribuțiile Consiliului teritorial sunt:  

a) aprobă organigrama CTD, angajează personalul salariat, atât cu funcții de conducere, cât și 

de execuție, în aparatul tehnic al CTD și aprobă fișa postului pentru funcțiile de conducere din 

acest aparat;  

b) aprobă achiziția și alte operațiuni patrimoniale legate de mijloace fixe altele decât imobile 

și fără a depăși plafonul aprobat de Adunarea generală națională, precum și cele ce depășesc 

plafonul stabilit de Consiliul teritorial până la care Președintele teritorial poate decide singur, 

în limita bugetului CTD aprobat de Adunarea generală teritorială validat de Biroul executiv; 

c) aprobă regulamentele de ordine interioară pentru spațiile utilizate de CTD și de aparatul 

tehnic al acestuia;  

d) acordă, la cererea dieteticienilor interesați, care dețin titlu oficial de calificare în nutriție și 

dietetică în sensul art.5 alin.(2) din Lege, au promovat examenul național de dietetician 

autorizat și îndeplinesc celelalte condiții legale și regulamentare, calitatea de membru CTD și 

implicit CDR, titlul și gradul profesional de dietetician autorizat, și autorizația de liberă practică 

a cărei model este prevăzut de Procedura specifică adoptată de Consiliul național în aplicarea 

prezentului Regulament; 
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e) acordă sau recunoaște, la cererea celor interesați, care îndeplinesc condițiile legale și 

regulamentare, calitatea de îndrumător și supervizor, cu precizarea categoriilor de persoane ce 

intră în competența de îndrumare sau supervizare, și o poate modifica sau retrage dacă este 

cazul;  

f) analizează rapoartele periodice de activitate ale Președintelui teritorial și alte informări și 

propuneri ce-i sunt înaintate și decide asupra acestora; 

g) soluționează contestațiile contra deciziilor Președintelui teritorial și ale Comisiei teritoriale 

de disciplină și arbitraj;  

h) verifică activitatea Președintelui teritorial și a aparatului tehnic al CTD; 

i) încuviințează ordinea propusă de Președintele teritorial de înlocuire a sa de către ceilalți 

membri ai Consiliului teritorial, în cazul indisponibilității temporare a Președintelui teritorial, 

inclusiv a absenței sale la o ședință a Consiliului teritorial sau Adunării generale teritoriale;  

j) stabilește detalii specifice privind modul de asigurare a comunicării interne în cadrul CTD, 

între organele acestuia și între organe și membrii CTD; 

k) implementează la nivel de CTD deciziile organelor de nivel național ale CDR privind 

pregătirea profesională, organizarea și desfășurarea examenelor de profil; 

l) verifică respectarea de către membrii CTD a legislației și reglementărilor emise de CDR, atât 

pe linie administrativă, de organizare și funcționare a profesiei, cât și pe linie specific 

profesională de dietetică; 

m) aprobă constituirea, modificarea, reorganizarea și încetarea formelor autonome de 

exercitare a profesiei, contractele de conlucrare între asemenea forme, înscrierea în evidențele 

oficiale ale dieteticienilor autorizați și formelor de exercitare autonomă a profesiei și atribuirea 

actelor de dovedire a înregistrării în aceste evidențe, conform prevederilor din Procedura 

specifică emisă de Consiliul național în aplicarea prezentului Regulament;  

n) decide înființarea, desființarea și reorganizarea unor organe consultative ale CTD; 

o) convoacă Adunarea Generală Teritorială;  

p) exercită alte atribuții ce îi sunt conferite prin Statut și Regulament. 

(2) Atribuțiile prevăzute la alin.(1) lit.a), c), h), j) și l), m) și o)  pot fi parțial și temporar 

delegate către Președintele teritorial sau exercitate prin Grupuri Operative, în limitele și cu 

procedura stabilită prin Procedura specifică emisă de Consiliul național în aplicarea prezentului 

Regulament. 

 

 

Articolul 25 

(1) Președintele Colegiului Teritorial este organ de conducere și administrare al CDR cu 

caracter unipersonal, subordonat Consiliului teritorial și supraordonat aparatului tehnic al CTD.  

(2) Președintele teritorial este de drept reprezentantul CDR pentru încheierea de acte juridice 

ce privesc CTD în cauză, în limita atribuțiilor și competențelor prevăzute, precum și în cazurile 

în care este expres mandatat de organul CDR de nivel național, respectiv din cadrul CTD căruia 

îi revine competența de decizie în acea materie.  

(3) Președintele teritorial reprezintă CTD în justiție, în măsura în care se recunoaște CTD 

capacitate procesuală, și reprezintă și CDR în justiție în litigii legate de CTD în măsura în care 

este împuternicit în acest sens de CDR prin organul competent de nivel național și instanța îi 

acceptă mandatul.  

(4) Hotărârile Președintele teritorial pot avea numai caracter individual. 

(5) Hotărârile Președintele teritorial trebuie redactată în termen de 10 zile de la emitere, un 

exemplar pe suport de hârtie trebuind semnat olograf de Președintele teritorial și păstrat în 

arhiva CTD care este parte integrantă a arhivei CDR. 
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(6) În absența Președintele teritorial, atribuțiile acestuia sunt exercitate de un alt membru al 

Consiliul teritorial, în ordinea prestabilită de Președintele teritorial cu încuviințarea Consiliul 

teritorial;  

(7) Alte detalii privind funcționarea Președintele teritorial ca organ al CTD se pot stabili prin 

Procedura specifică emisă de Consiliul național. 

 

Articolul 26 

(1) Atribuțiile Președintele teritorial sunt: 

a) evaluează sau coordonează evaluarea candidaților și propune Consiliul teritorial angajarea 

personalului salariat în aparatul tehnic al CTD în cauză și aprobă fișa postului pentru funcțiile 

de execuție; 

b) aprobă achiziția și alte operațiuni patrimoniale, cu excepția celor rezervate Consiliul 

teritorial, în limita bugetului CTD aprobat de Adunarea generală teritorială; 

c) conduce aparatul tehnic al CTD, fiind față de acesta reprezentantul unității angajatoare în 

sensul legislației muncii, cu atribuțiile aferente de conducere și control ierarhic;  

d) convoacă Consiliul teritorial;  

e) conduce ședințele Consiliul teritorial și Adunarea generală teritorială, cu excepția cazului în 

care plenul acestora decide altfel;  

f) ia măsurile necesare pentru întocmirea adecvată a proiectului de raport financiar anual și de 

raport anual de activitate CTD și le prezintă Consiliul teritorial; 

g) ia măsurile necesare pentru întocmirea propunerilor de proiect de buget anual și de program 

anual de activitate al CTD și le supune spre adoptare Consiliul teritorial;  

h) verifică activitatea aparatului tehnic al CTD; 

i) analizează informările și propunerile ce-i sunt înaintate și decide asupra acestora; 

j) soluționează conflictele din interiorul aparatului tehnic al CTD;  

k) acționează, prin bune oficii, pentru soluționarea amiabilă a conflictelor în interiorul 

Consiliului teritorial, precum și între organele colective ale CTD sau între acestea și membri ai 

CTD; 

l) acționează, prin bune oficii, pentru soluționarea amiabilă a litigiilor dintre dieteticienii 

autorizați și unitățile sau formele autonome de exercitare a profesiei în cadrul cărora activează, 

precum și între formele autonome de exercitare a profesiei, în probleme legate de exercitarea 

profesiei de dietetician cu drept de liberă practică; 

m) ia toate măsurile necesare respectării, la nivelul CTD, a legislației în vigoare, a Statutului, 

Regulamentului și celorlalte reglementări interne ale CDR și CTD și punerii în practică a 

Hotărârilor Adunării generale naționale, Consiliului național, Biroului Executiv, Adunării 

generale teritoriale, Consiliului teritoriale și a deciziilor Comisiei teritoriale de disciplină și 

arbitraj, în limitele legii și atribuțiilor proprii;  

n) încheie acte juridice pentru și în numele CDR dacă sunt legate de CTD în cauză, în măsura 

în care pentru acea categorie de acte în general sau pentru actul în cauză în particular nu este 

rezervată încheierea lor Președintelui CDR sau unui alt împuternicit al acestuia, și cu prealabila 

încuviințare, când este cazul, a Consiliul teritorial, cu respectarea condițiilor legale și 

regulamentare; 

o) semnează toate documentele Adunării generale teritoriale și Consiliul teritorial, propriile 

hotărâri și alte documente importante ale CTD. 

p) informează Consiliul teritorial cu privire la toate problemele semnificative legate de 

funcționarea CTD; 

q) pregătește sau ia măsuri de pregătire a ședințelor Consiliul teritorial și Adunării generale 

teritoriale și elaborează sau ia măsuri pentru elaborarea proiectelor de Hotărâre ale Consiliului 

teritorial și Adunării generale teritoriale și ia sau dispune luarea măsurilor tehnice necesare 
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unei bune funcționări a Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj și Comisiei teritoriale de 

cenzori, conform solicitărilor acestora; 

r) deschide și închide conturi bancare pentru CTD, în lei sau în valută, cu avizul organului 

abilitat de nivel național al CDR, stabilește drepturile de semnătură, emiterea și utilizarea de 

carduri sau facilități de Internet Banking și alte detalii cu privire la caracteristicile și utilizarea 

aceste conturi; 

s) stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a corespondenței și gestiunea 

informațiilor și documentelor, cu privire la aspectele pe care legislația și reglementările de 

profil adoptate de CDR la nivel național le-au lăsat la aprecierea CTD prin nereglementare sau 

prin caracterul supletiv al reglementărilor adoptate; 

t) coordonează și controlează organizarea și conducerea gestiunii și contabilității CTD și 

stabilește măsurile necesare, inclusiv reguli cu privire la aspectele pe care legislația și 

reglementările de profil adoptate de CDR la nivel național le-au lăsat la aprecierea CTD prin 

nereglementare sau prin caracterul supletiv al reglementărilor adoptate; 

u) stabilește modul de păstrare și utilizare a ștampilelor rotunde și altor instrumente de 

autentificare ale CTD cu privire la aspectele pe care legislația și reglementările de profil 

adoptate de CDR la nivel național le-au lăsat la aprecierea CTD prin nereglementare sau prin 

caracterul supletiv al reglementărilor adoptate; 

v) asigură și îndeplinirea activităților administrative nespecifice funcției de Președintele 

teritorial, dacă rezolvarea acestora nu este asigurată prin alte persoane din aparatul tehnic al 

CTD. 

w) sesizează Comisia teritorială de disciplină și arbitraj pentru arbitrarea divergențelor ce nu 

au putut fi soluționate amiabil între părți și nici în urma bunelor sale oficii conform lit.k); 

x) sesizează Comisia teritorială de disciplină și arbitraj pentru declanșarea acțiunii disciplinare 

în cazurile în care consideră că, în urma cercetărilor preliminare, există indicii temeinice 

privind săvârșirea unei abateri disciplinare de către membrii CTD, alții decât membrii 

Consiliului Național, Comisiei naționale de cenzori, Comisiei naționale de disciplină și arbitraj, 

pentru a căror cercetare disciplinară este competentă Comisia națională de disciplină și arbitraj; 

y) exercită atribuțiile ce îi revin, în calitate de membru de drept al Consiliului Național și 

informează Consiliul teritorial cu privire la activitatea sa în cadrul Consiliului național, cu 

excepția aspectelor supuse confidențialității, conform Regulamentului și celorlalte 

reglementări interne CDR, aspecte ce nu pot viza modul în care a reprezentat interesele CTD 

în Consiliul național; 

z) exercită alte atribuții ce îi sunt conferite prin Statut, precum și care îi sunt delegate de 

organele CDR de nivel național. 

(2) Atribuțiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c), f)-h), j), l)-n), r)-t) și v) pot fi parțial delegate către 

persoane salariate, cu funcție de conducere, din aparatul tehnic al CTD, în limitele și cu 

procedura stabilită prin Procedură specifică emisă de Consiliul național în aplicarea prezentului 

Regulament. 

 

Secțiunea 3.5 Organizarea și desfășurarea ședințelor organelor de conducere la nivel 

teritorial 

 

Articolul 27 

(1) Adunarea generală teritorială se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul 

primului trimestru, înaintea sesiunii ordinare a Adunării generale naționale, iar în sesiune 

extraordinară de câte ori este necesar. 

(2) Adunarea generală teritorială se convoacă de regulă de către Consiliul teritorial, dar poate 

fi convocată și de către Comisia teritorială de cenzori, Consiliul național sau 1/3 din membrii 

CTD. 
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(3) Adunarea generală teritorială adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a două treimi 

din numărul membrilor săi. 

(4) Hotărârile Adunării generale teritoriale pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu 

caracter normativ se publică pe pagina de Internet a CTD în cauză și se comunică din oficiu și 

către Biroul executiv. 

 

Articolul 28 

(1) Consiliul teritorial se reunește în ședințe de câte ori este necesar, dar cel puțin lunar. 

(2) Consiliul teritorial se convoacă de regulă de către Președintele teritorial, dar poate fi 

convocat și de către Comisia teritorială de cenzori sau oricare trei membri Consiliul teritorial. 

(3) Consiliul teritorial adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezența a jumătate plus unu din 

numărul membrilor săi. 

 

Articolul 29 

Organizarea și funcționarea Adunării generale teritoriale și Consiliului teritorial se vor 

reglementa prin Proceduri specifice emise de Consiliul național în aplicarea prezentului 

Regulament. 

 

Secțiunea 3.6 Organele de control ale CDR 

Articolul 30 

(1) La nivel național se constituie prin hotărâre a Adunării generale naționale, Comisia de 

Cenzori a CDR, denumită în continuare Comisia națională de cenzori. 

(2) Comisia națională de cenzori este organ de control al CDR, subordonat Adunării generale 

naționale, având misiune de control intern. 

 

Articolul 31 

(1) Comisia națională de cenzori este formată din 5 membri titulari și 2 membri supleanți, 

nominalizați și aleși de Adunarea generală națională. 

(2) Un membru supleant își desfășoară activitatea în absența motivată a unui membru titular. 

În situația în care un membru titular nu poate participa temporar din motive temeinice la 

activitățile comisiei naționale de cenzori are obligația de a anunța membrii acesteia în vederea 

desemnării unui membru supleant. 

(3) Poate fi nominalizat membru în comisia națională de cenzori, dieteticianul care îndeplinește 

următoarele condiții: 

a) este membru al CDR; 

b) are o bună reputație profesională; 

c) are o experiență profesională în domeniul nutriției și dieteticii de minim 3 ani; 

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). 

(4) Nu poate fi nominalizat ca membru în comisia națională de cenzori, dieteticianul care se 

află în următoarele cazuri de incompatibilitate: 

a) deține o funcție în cadrul organelor de conducere sau de jurisdicție ale CDR la nivel teritorial 

sau la nivel național; 

b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată. 

(5) Comisia națională de cenzori își alege, dintre membrii componenți, un coordonator. În 

situația în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales coordonator membrul care are cea mai 

mare vechime în specialitate sau membrul care are și studii economice. 

 

Articolul 32 

(1) Membrii comisiei naționale de cenzori își desfășoară activitatea în baza unui contract de 

mandat. 
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(2) Membrii comisiei naționale de cenzori își exercită mandatul de la data emiterii hotărârii de 

constituire a comisiei naționale de cenzori până la data expirării duratei acestuia sau înainte de 

termen, în condițiile prezentului Regulament. 

 

Articolul 33 

Membrii comisiei naționale de cenzori pot primi o indemnizație pentru activitatea desfășurată 

care este suportată de colegiul teritorial. Cuantumul indemnizației se stabilește de Consiliul 

național. 

 

Articolul 34 

(1) Mandatul de membru al comisiei naționale de cenzori constituie incompatibilitate și se 

suspendă în cazul în care: 

a) pe perioada desfășurării unor activități de control care vizează soți, rude sau afini până la 

gradul IV inclusiv, organe ori structuri în care activează aceștia, persoane în/cu care au alte 

legături de interese patrimoniale sau nepatrimoniale, chiar dacă acele activități nu implică 

luarea de decizii; 

b) s-a înaintat o plângere/sesizare îndreptată împotriva sa privind săvârșirea unei abateri 

disciplinare; 

c) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 90 de zile consecutive. 

(2) În caz de suspendare a mandatului pentru un membru al comisiei naționale de cenzori, 

ședințele și activitățile de control se desfășoară cu participarea unui membru supleant. 

(3) Membrul comisiei naționale de cenzori care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. 

(1) lit. a) și b) are obligația de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia la cunoștință 

de existența vreuneia dintre aceste situații. Suspendarea mandatului membrului comisiei 

naționale de cenzori poate fi solicitată de orice persoană care sesizează existența uneia dintre 

situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). 

(4) Cererea de suspendare se face în scris, cu menționarea perioadei pentru care se solicită 

suspendarea și se înaintează comisiei naționale de cenzori și Consiliului național, împreună cu 

probele doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii, dacă este cazul. 

(5) Pe perioada suspendării membrului titular, ședințele și activitățile se desfășoară cu 

participarea unui membru supleant. Consiliul național va anunța membrii supleanți în vederea 

desemnării unuia dintre aceștia pentru a lua parte la ședințele sau la activitățile programate. 

(6) În situația în care mandatul membrului care are calitatea de coordonator al comisiei 

naționale de cenzori se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului acestuia, 

coordonatorul comisiei se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. 

 

 

Articolul 35 

(1) Mandatul de membru al comisiei naționale de cenzori încetează: 

a) la data expirării perioadei pentru care a fost ales în comisia națională de cenzori; 

b) la data suspendării sau încetării calității de membru al CDR; 

c) la data la care a intervenit o situație de incompatibilitate prevăzută la art. 31 alin. (4); 

d) atunci când nu își poate desfășura activitatea din motive personale sau medicale pe o 

perioada mai mare de 6 luni consecutive; 

e) la data solicitată de membru, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renunțarea la calitatea 

de membru în comisia națională de cenzori. 

(2) În caz de încetare a mandatului unui membru al comisiei naționale de cenzori, se numește 

ca membru titular un membru supleant și se demarează procedura pentru nominalizarea și 

alegerea unui alt membru supleant. 
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(3) Membrul comisiei naționale de cenzori care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. 

(1) lit. b) -e) are obligația de a aduce la cunoștința comisiei teritoriale de cenzori, prin cerere 

formulată în scris, existența cauzei de încetare a mandatului. 

(4) Încetarea mandatului membrului comisiei naționale de cenzori poate fi solicitată de orice 

persoană care sesizează existența situației prevăzute la alin. (1) lit. d). Cererea de încetare se 

face în scris și se înaintează comisiei teritoriale de cenzori și Consiliului teritorial, împreună 

cu orice probe doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii. 

 

Articolul 36 

Comisia națională de cenzori poate desemna, printr-o hotărâre, un număr impar de membri - 

minim 3, sau, după caz, comisia teritorială de cenzori, să efectueze activități de control intern 

în condițiile prezentului Regulament și să prezinte un raport care să cuprindă rezultatele 

activității de control, precum și documentele care au stat la baza întocmirii raportului. 

 

Articolul 37 

(1) Comisia națională de cenzori se reunește în ședințe de câte ori este necesar, dar cel puțin 

anual, înaintea sesiunii ordinare anuale a Adunării generale naționale.  

(2) Comisia națională de cenzori poate fi asistată, la cerere, de persoane din aparatul tehnic al 

CDR, precum și de consultanți de specialitate și personal auxiliar extern, contractați de organul 

abilitat de conducere și administrare a CDR la cererea motivată a comisiei. Cererea se 

înaintează Consiliului național spre aprobare. 

 

Articolul 38 

(1) Comisia națională de cenzori se convoacă de către coordonator sau de către minim doi 

membri ai Comisiei naționale de cenzori, precum și de către Consiliul național sau Adunarea 

generală națională. 

(2) Convocarea Comisiei naționale de cenzori se face cu minimum 14 zile lucrătoare înainte 

de ședință, termen ce poate fi redus dacă toți membrii Comisiei naționale de cenzori își exprimă 

în scris acordul pentru un termen mai scurt pentru acel caz particular. 

(3) În caz de neîntrunire a cvorumului de ședință a Comisiei naționale de cenzori, reconvocarea 

se face în cel mult 7 zile lucrătoare.  

(4) O ședință a Comisiei naționale de cenzori nu poate depăși 20 de ore, inclusiv pauzele de 

orice natură. 

(5) Toate celelalte organe ale CDR, precum și aparatul tehnic al CDR, au obligația să dea tot 

sprijinul necesar Comisiei naționale de cenzori în desfășurarea activității acesteia. 

(6) Comisia națională de cenzori are acces liber la toate informațiile și documentele CDR, la 

toate ședințele în plen sau pe Grupuri Operative a organelor colective ale CDR, și are dreptul 

să primească, la cerere, explicații și răspunsuri verbale și scrise din partea tuturor celorlalte 

organe ale CDR, inclusiv aparatul tehnic al acestuia.  

 

Articolul 39 

(1) Hotărârile comisiei naționale de cenzori pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu 

caracter normativ privesc numai aspectele organizării și funcționării comisiei naționale de 

cenzori.  

(2) Hotărârile comisiei naționale de cenzori se iau cu majoritate simplă și acestea poartă 

semnătura coordonatorului. 

(3) Hotărârile comisiei naționale de cenzori se comunică Adunării generale naționale, 

Consiliului național, Biroului executiv, Președintelui CDR precum și persoanelor sau organelor 

CDR vizate, cu excepția hotărârilor ce vizează acțiuni ce urmează a fi efectuate, până la 

finalizarea acestora.   
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(4) Hotărârile Comisiei naționale de cenzori cu caracter normativ se publică pe pagina de 

Internet a CDR.  

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(2), Hotărârile Comisiei naționale de cenzori cuprinzând 

propunerea de sesizare a instanțelor de judecată sau a organelor de cercetare penală în legătură 

cu o persoană, organ sau altă structură controlată, necesită majoritate absolută a voturilor 

membrilor comisiei naționale de cenzori. 

 

Articolul 40 

(1) Hotărârile Comisiei naționale de cenzori se consemnează în procesul-verbal de ședință, ce 

trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de coordonator sau înlocuitorul 

acestuia care a condus ședința și de cel puțin unul dintre ceilalți participanți la ședință. 

(2) Comisia națională de cenzori poate opta pentru încheierea pe loc doar a unei minute, 

semnate olograf de conducătorul ședinței, al cărei conținut se difuzează celorlalți membri ai 

comisiei în termen de 24 de ore, și pe baza căreia se redactează procesul-verbal de ședință în 

termen de 5 zile de la data ședinței, fiind supus semnării conform prevederilor alin.(1).  

(3) Activitățile de control efectiv derulate de Comisia națională de cenzori prin plenul său se 

consemnează într-un proces-verbal de control.  

(4) Activitatea de control efectuată de Comisia națională de cenzori nu exclude activitatea de 

control ierarhic și cea de audit intern, și nici cea de eventuale audituri externe dispuse sau 

acceptate de organele abilitate de conducere și administrare a CDR. 

(5) Alte detalii privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale de cenzori se pot stabili 

prin Procedură specifică emisă de Comisia națională de cenzori în aplicarea prezentului 

Regulament. 

 

 

Articolul 41 

(1) Atribuțiile Comisiei naționale de cenzori sunt: 

a) elaborarea de programe care să cuprindă acțiunile de control ce urmează a fi întreprinse în 

vederea îndeplinirii prerogativelor ce îi revin; 

b) efectuarea de acțiuni de control conform programelor elaborate, constatările consemnându-

se în procese verbale, la care se întocmesc note de prezentare cu propuneri de măsuri pentru 

remedierea deficiențelor constatate; 

c) verificarea modului în care sunt administrate și utilizate mijloacele financiare și celelalte 

bunuri ale CDR; 

d) verificarea situației financiare anuale și a execuției bugetare, întocmind un raport în acest 

sens, pe care îl prezintă Consiliului național; 

e) verificarea ocazională a activității aparatului tehnic al CTD; 

f) verificarea ocazională a activității CTD, incluzând toate organele acestuia în afara Comisiei 

teritoriale de disciplină și arbitraj, precum și aparatul tehnic al CTD; 

g) informarea Adunării generale naționale cu privire la cele constatate, precum și a Adunării 

generale teritoriale, în cazurile în care controlul a vizat entități din cadrul unui CTD; 

h) convocarea Adunării generale naționale, Consiliului Național sau a Biroului executiv, când 

comisia națională de cenzori a constatat situații grave a căror rezolvare apreciază că necesită 

de urgență intervenția organului respectiv. 

(2) Controlul exercitat de Comisia națională de cenzori vizează toate aspectele de organizare 

și funcționare internă a CDR și organelor și structurilor sale și relațiile cu terții, inclusiv sub 

aspect de legalitate, statutaritate și regularitate internă, oportunitate, eficacitate și eficiență a 

tuturor actelor și acțiunilor. 
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(3) Controlul exercitat de Comisia națională de cenzori nu poate viza activitatea profesională a 

dieteticienilor autorizați, a unităților sau formelor autonome de exercitare a profesiei în care 

activează aceștia. 

(4) În exercitarea atribuțiilor ei, Comisia națională de cenzori răspunde numai în fața Adunării 

generale naționale, fiind independentă de orice alt organ al CDR, inclusiv orice alt organ al 

CTD. 

 

Articolul 42 

(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se constituie prin hotărâre a Adunării generale teritoriale 

o comisie teritorială de cenzori a CDR, denumită în continuare Comisie teritorială de cenzori. 

(2) Comisia teritorială de cenzori este organ de control al CTD, subordonat Adunării generale 

teritoriale, având misiune de control intern. 

(3) Prin excepție de la alin. (1) în situația în care în cadrul unui colegiu teritorial nu se poate 

constitui sau își încetează activitatea o comisie teritorială de cenzori, Comisia națională de 

cenzori preia atribuțiile acesteia. 

 

Articolul 43 

(1) Comisia teritorială de cenzori este formată 3 membri titulari și 2 membri supleanți 

nominalizați și aleși de Adunarea generală teritorială. 

(2) Un membru supleant își desfășoară activitatea în absența motivată a unui membru titular. 

În situația în care un membru titular nu poate participa temporar din motive temeinice la 

activitățile comisiei naționale de cenzori are obligația de a anunța membrii acesteia în vederea 

desemnării unui membru supleant. 

(3) Poate fi nominalizat membru în comisia teritorială de cenzori, dieteticianul care 

îndeplinește următoarele condiții: 

a) este membru al CDR și are apartenența la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat; 

b) are o bună reputație profesională; 

c) are o experiență profesională în domeniul nutriției și dieteticii de minim 3 ani; 

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). 

(4) Nu poate fi nominalizat ca membru în comisia teritorială de cenzori, dieteticianul care se 

află în următoarele cazuri de incompatibilitate: 

a) deține o funcție în cadrul organelor de conducere sau de jurisdicție ale CDR, la nivel 

teritorial sau la nivel național; 

b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată. 

(5) Comisia teritorială de cenzori își alege dintre membrii componenți un coordonator. În 

situația în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales coordonator membrul care are cea mai 

mare vechime în specialitate sau membrul care are și studii economice. 

 

Articolul 44 

(1) Membrii comisiei teritoriale de cenzori își desfășoară activitatea în baza unui contract de 

mandat. 

(2) Membrii comisiei teritoriale de cenzori își exercită mandatul de la data emiterii hotărârii de 

constituire a comisiei teritoriale de cenzori până la data expirării duratei acestuia sau înainte de 

termen, în condițiile prezentului Regulament. 

 

Articolul 45 

Membrii comisiei teritoriale de cenzori pot primi o indemnizație pentru activitatea desfășurată 

care este suportată de colegiul teritorial. Cuantumul indemnizației se stabilește la propunerea 

Consiliului teritorial și este aprobată de Consiliul național. 
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Articolul 46 

(1) Mandatul de membru al comisiei teritoriale de cenzori constituie incompatibilitate și se 

suspendă în cazul în care: 

a) pe perioada desfășurării unor activități de control care vizează soți, rude sau afini până la 

gradul IV inclusiv, organe ori structuri în care activează aceștia, persoane în/cu care au alte 

legături de interese patrimoniale sau nepatrimoniale, chiar dacă acele activități nu implică 

luarea de decizii; 

b) s-a înaintat o plângere/sesizare îndreptată împotriva sa privind săvârșirea unei abateri 

disciplinare; 

c) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 90 de zile consecutive, pentru 

perioada solicitată. 

(2) În caz de suspendare a mandatului pentru un membru al comisiei teritoriale de cenzori, 

ședințele și activitățile de control se desfășoară cu participarea unui membru supleant. 

(3) Membrul comisiei teritoriale de cenzori care se află în una dintre situațiile prevăzute la 

alin. (1) lit. a) și b) are obligația de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia la 

cunoștință de existența vreuneia dintre aceste situații. Suspendarea mandatului membrului 

comisiei teritoriale de cenzori poate fi solicitată de orice persoană care sesizează existența 

uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). 

(4) Cererea de suspendare se face în scris, cu menționarea perioadei pentru care se solicită 

suspendarea și se înaintează comisiei teritoriale de cenzori și Consiliului teritorial, împreună 

cu probele doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii, dacă este cazul. 

(5) Pe perioada suspendării membrului titular, ședințele și activitățile se desfășoară cu 

participarea unui membru supleant. Consiliul teritorial va anunța membrii supleanți în vederea 

desemnării unuia dintre aceștia pentru a lua parte la ședințele sau la activitățile programate. 

(6) În situația în care mandatul membrului care are calitatea de coordonator al comisiei 

teritoriale de cenzori se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului acestuia, 

coordonatorul comisiei se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. 

 

Articolul 47 

(1) Mandatul de membru al comisiei teritoriale de cenzori încetează: 

a) la data expirării perioadei pentru care a fost ales în comisia teritorială de cenzori; 

b) la data transferului în cadrul unui alt colegiu teritorial; 

c) la data suspendării sau încetării calității de membru al CDR; 

d) la data la care a intervenit o situație de incompatibilitate prevăzută la art. 43 alin. (4); 

e) atunci când nu își poate desfășura activitatea din motive personale sau medicale pe o 

perioada mai mare de 6 luni consecutive; 

f) la data solicitată de membru, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renunțarea la calitatea 

de membru în comisia teritorială de cenzori. 

(2) În caz de încetare a mandatului unui membru al comisiei teritoriale de cenzori, se numește 

ca membru titular un membrul supleant și se demarează procedura pentru nominalizarea și 

alegerea unui alt membru supleant. 

(3) Membrul comisiei teritoriale de cenzori care se află în una dintre situațiile prevăzute la 

alin. (1) lit. b) -e) are obligația de a aduce la cunoștința comisiei teritoriale de cenzori, prin 

cerere formulată în scris, existența cauzei de încetare a mandatului. 

(4) Încetarea mandatului membrului comisiei teritoriale de cenzori poate fi solicitată de orice 

persoană care sesizează existența situației prevăzute la alin. (1) lit. d). Cererea de încetare se 

face în scris și se înaintează comisiei teritoriale de cenzori și Consiliului teritorial, împreună 

cu orice probe doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii. 

 

Articolul 48 
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(1) Comisia teritorială de cenzori se întrunește în vederea alegerii coordonatorului în termen 

de cel mult 15 zile lucrătoare de la data numirii acesteia sau de la data suspendării ori încetării 

mandatului coordonatorului. 

(2) Comisia teritorială de cenzori are obligația de a primi orice document care îi este destinat. 

Acesta se înregistrează în registrul de evidență al comisiei teritoriale de cenzori. 

 

Articolul 49 

(1) Membrii comisiei teritoriale de cenzori trebuie să respecte caracterul confidențial al 

informațiilor obținute cu ocazia lucrărilor lor și nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste 

informații către terți, cu excepția cazurilor când au fost autorizați în mod expres în acest scop 

sau dacă au obligația legală sau profesională să facă această divulgare, cum ar fi denunțarea 

unor infracțiuni. 

(2) Membrii Comisiei teritoriale de cenzori nu pot face declarații publice cu privire la modul 

de desfășurare al controalelor, a rezultatelor acestora, a măsurilor dispuse, a modului de 

realizare, precum și a hotărârilor adoptate de Consiliul teritorial. 

 

Articolul 50 

(1) Coordonatorul comisiei teritoriale de cenzori are următoarele atribuții principale: 

a) stabilește locul, data și ora ședințelor comisiei teritoriale de cenzori; 

b) convoacă membrii comisiei teritoriale de cenzori, precum și orice altă persoană; 

c) conduce ședințele comisiei teritoriale de cenzori; 

d) coordonează activitatea comisiei teritoriale de cenzori; 

e) reprezintă comisia teritorială de cenzori în fața oricăror persoane fizice sau juridice. 

f) primește și înregistrează documentele adresate comisiei teritoriale de cenzori în registrul de 

evidență al comisiei de disciplină; 

g) redactează și semnează toate documentele emise de comisia teritorială de cenzori, alături 

de membrii acesteia și ține evidența acestor documente; 

h) primește și transmite corespondența comisiei teritoriale de cenzori; 

i) efectuează alte lucrări necesare desfășurării activității comisiei teritoriale de cenzori. 

(2) Coordonatorul comisiei teritoriale de cenzori poate delega atribuțiile prevăzute la alin. (1) 

lit. b), f), h) și i) celorlalți membri ai acesteia. 

 

 

Articolul 51 

(1) Comisia teritorială de cenzori se reunește în ședințe de câte ori este necesar, dar cel puțin 

anual, înaintea sesiunii ordinare anuale a Adunării generale teritoriale.  

(2) Comisia teritorială de cenzori poate fi asistată, la cerere, de persoane din aparatul tehnic al 

CTD respectiv, precum și de consultanți de specialitate și personal auxiliar extern, contractați 

de organul abilitat de conducere și administrare a CTD la cererea motivată a comisiei. Cererea 

se înaintează Consiliului teritorial spre aprobare. 

 

Articolul 52 

(1) Comisia teritorială de cenzori se convoacă de către coordonator sau de către minim doi 

membri Comisie teritorială de cenzori, precum și de către Consiliul teritorial sau Adunarea 

generală teritorială. În cazuri speciale comisia teritorială de cenzori poate fi convocată și de 

către Consiliul național sau de către Comisia națională de cenzori. 

(2) Convocarea Comisiei teritoriale de cenzori se face cu minimum 14 zile lucrătoare înainte 

de ședință, termen ce poate fi redus dacă toți membrii Comisie teritorială de cenzori își exprimă 

în scris acordul pentru un termen mai scurt pentru acel caz particular. 



 21 

(3) În caz de neîntrunire a cvorumului de ședință a Comisie teritorială de cenzori, reconvocarea 

se face în cel mult 7 zile lucrătoare.  

(4) O ședință a Comisiei teritoriale de cenzori nu poate depăși 16 de ore, inclusiv pauzele de 

orice natură. 

(5) Toate celelalte organe ale CTD respectiv, precum și aparatul tehnic al CTD respectiv, au 

obligația să dea tot sprijinul necesar Comisie teritorială de cenzori în desfășurarea activității 

acesteia. 

(6) Comisia teritorială de cenzori are acces liber la toate informațiile și documentele CTD, la 

toate ședințele sau pe Grupuri Operative a organelor colective ale CTD respectiv, și are dreptul 

să primească, la cerere, explicații și răspunsuri verbale și scrise din partea tuturor celorlalte 

organe ale CTD respectiv, inclusiv aparatul tehnic al acestuia.  

 

Articolul 53 

(1) Hotărârile Comisiei teritorială de cenzori pot avea caracter normativ sau individual. Cele 

cu caracter normativ privesc numai aspectele organizării și funcționării Comisie teritorială de 

cenzori.  

(2) Hotărârile comisiei teritoriale de cenzori se iau cu majoritate simplă și acestea poartă 

semnătura coordonatorului. 

(3) Hotărârile comisiei teritoriale de cenzori se comunică Adunării generale teritoriale, 

Consiliului teritorial precum și Comisiei de cenzori a colegiului național. 

(4) Hotărârile Comisiei teritorială de cenzori cu caracter normativ se publică pe pagina de 

Internet a CTD respectiv.  

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(2), Hotărârile Comisiei teritoriale de cenzori 

cuprinzând propunerea de sesizare a instanțelor de judecată sau a organelor de cercetare penală 

în legătură cu o persoană, organ sau altă structură controlată, necesită majoritate absolută a 

voturilor membrilor comisiei teritoriale de cenzori. 

 

Articolul 54 

(1) Hotărârile Comisiei teritoriale de cenzori se consemnează în procesul-verbal de ședință, ce 

trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de coordonator sau înlocuitorul 

acestuia care a condus ședința și de cel puțin unul dintre ceilalți participanți la ședință.  

(2) Activitățile de control efectiv derulate de Comisia teritorială de cenzori se consemnează 

într-un proces-verbal de control.  

(3) Activitatea de control efectuată de Comisia teritorială de cenzori nu exclude activitatea de 

control ierarhic făcută de organele de nivel național ale CDR și de organele de conducere și 

administrare ale CTD, nici cea de audit intern, și nici cea de eventuale audituri externe dispuse 

sau acceptate de organele abilitate de conducere și administrare a CDR sau CTD. 

(4) Alte detalii privind organizarea și funcționarea Comisie teritorială de cenzori se pot stabili 

prin Procedură specifică emisă de Comisie teritorială de cenzori în cauză în aplicarea 

prezentului Regulament. 

 

Articolul 55 

(1) Atribuțiile Comisiei teritorială de cenzori sunt:  

a) elaborarea de programe care să cuprindă acțiunile de control ce urmează a fi întreprinse în 

vederea îndeplinirii prerogativelor ce îi revin; 

b) efectuarea de acțiuni de control conform programelor elaborate, constatările consemnându-

se în procese verbale, la care se întocmesc note de prezentare cu propuneri de măsuri pentru 

remedierea deficiențelor constatate; 

c) verificarea modului în care sunt administrate și utilizate mijloacele financiare și celelalte 

bunuri ale colegiului teritorial; 
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d) verificarea situației financiare anuale și a execuției bugetare, înainte de a fi prezentate 

Consiliului teritorial, întocmind un raport în acest sens, pe care îl prezintă Consiliului teritorial; 

e) verificarea ocazională a activității aparatului tehnic al CTD; 

f) prezintă Adunării generale teritoriale raportul asupra activități desfășurate pe parcursul unui 

an; 

g) informează Consiliul teritorial, ori de câte ori constată deficiențe, urmare a controalelor 

efectuate; 

h) informează Comisia națională de cenzori cu privire la activitățile desfășurate și cu privire la 

cele constatate; 

i) rezolvă orice alte probleme care sunt de competența sa, potrivit prevederilor legale în 

vigoare. 

(2) Controlul exercitat de Comisia teritorială de cenzori vizează toate aspectele de organizare 

și funcționare internă a CTD și organelor și structurilor sale și relațiile cu terții, inclusiv sub 

aspect de legalitate, statutaritate și regularitate internă, oportunitate, eficacitate și eficiență a 

tuturor actelor și acțiunilor. 

(3) Controlul exercitat de Comisia teritorială de cenzori nu poate viza activitatea profesională 

a dieteticienilor autorizați, a unităților sau formelor autonome de exercitare a profesiei în care 

activează aceștia. 

(4) În exercitarea atribuțiilor ei, Comisie teritorială de cenzori răspunde numai în fața Adunării 

generale teritoriale, fiind independentă de orice alt organ al CTD și de orice organ de nivel 

național al CDR. 

 

 

Secțiunea 3.7 Organele de jurisdicție internă ale Colegiului Dieteticienilor din România 

Articolul 56 

(1) La nivel național se constituie prin hotărâre a Adunării generale naționale, Comisia 

Națională de Disciplină și Arbitraj a CDR, denumită în continuare Comisie națională de 

disciplină și arbitraj. 

(2) Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj este organ de jurisdicție internă al CDR cu rol 

de instanță disciplinară și de arbitraj intern. 

(3) Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj este subordonat administrativ Adunării generale 

naționale, dar independent cu privire la derularea activităților specifice de judecată în materie 

disciplinară și de arbitraj intern, derularea acestora și soluțiile pronunțate nefiind supuse 

îndrumării, confirmării, modificării sau anulării Adunării generale naționale în calitate de organ 

ierarhic superior, cu excepția contestării ca și cale de atac internă administrativ-jurisdicțională. 

 

Articolul 57 

(1) Comisia națională de disciplină și arbitraj are în componență 5 membri titulari și 2 membrii 

supleanți nominalizați și aleși de Adunarea generală teritorială. 

(2) Un membru supleant își desfășoară activitatea în absența unui membru titular din comisia 

teritorială de disciplină și arbitraj, în cazul suspendării mandatului membrului titular sau în 

cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen în condițiile prezentului 

Regulament. 

(3) Poate fi nominalizat membru în comisia națională de disciplină și arbitraj, dieteticianul care 

îndeplinește următoarele condiții: 

a) este membru al CDR; 

b) are o bună reputație profesională; 

c) are o experiență profesională în domeniul nutriției și dieteticii de minim 3 ani; 

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). 
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(4) Nu poate fi nominalizat ca membru în comisia națională de disciplină și arbitraj, 

dieteticianul care se află în următoarele cazuri de incompatibilitate: 

a) deține o funcție în cadrul organelor de conducere sau de control ale CDR la nivel teritorial 

sau la nivel național; 

b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată. 

(5) Președintele comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj se alege prin votul secret al 

membrilor titulari, dintre aceștia. În situația în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales 

președinte membrul care are cea mai mare vechime în specialitate. 

 

Articolul 58 

(1) În materie disciplinară, Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj soluționează cauzele ce 

îi sunt supuse, conform unei proceduri contencioase nepublice specifice reglementate de Statut, 

de prezentul Regulament și de eventuala Procedură specifică emisă de Consiliul național. 

(2) În materie disciplinară, Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj judecă în primă instanță 

internă abaterile disciplinare săvârșite de membrii Consiliul național, Comisia națională de 

cenzori și Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj, indiferent dacă sunt sau nu săvârșite în 

calitate sau în legătură cu calitatea de membru al respectivului organ: 

a) înainte de a dobândi calitatea de membru al acestor organe, dacă Comisia Națională de 

Disciplină și Arbitraj a fost sesizată după ce persoanele în cauză au dobândit calitatea de 

membru al acestor organe, indiferent dacă judecata începe sau continuă după ce persoanele în 

cauză pierd calitatea de membru al acelor organe; 

b) în timpul ce dețin calitatea de membru al acestor organe, indiferent de data sesizării Comisia 

Națională de Disciplină și Arbitraj cu privire la respectivele fapte și indiferent dacă judecata 

începe sau continuă după ce persoanele în cauză pierd calitatea de membru al acelor organe. 

(3) Judecata în materie disciplinară începută de Comisia teritorială de Disciplină și Arbitraj se 

preia de drept de către Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj la data la care persoanele în 

cauză au dobândit calitatea de membru al Consiliul național, Comisia națională de cenzori au 

Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj. 

(4) Judecata în materie disciplinară începută de Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj 

continuă și dacă persoanelor în cauză le este suspendată sau le-a încetat calitatea de membru al 

Consiliul național, Comisia națională de cenzori și Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj, 

dar nu și dacă le încetează calitatea de membru CDR. 

 

Articolul 59 

(1) În materie arbitrală, Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj judecă în primă instanță 

internă litigiile dintre CTD ce nu au putut fi soluționate amiabil de părți prin dialog bilateral și 

nici pe calea bunelor oficii de către Președintele CDR. 

(2) În materie arbitrală, Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj judecă în conformitate cu 

reglementările procedurale referitoare la arbitraj din Codul de procedură civilă, în măsura în 

care acestea nu sunt incompatibile cu specificul CDR de organizație profesională camerală și 

în măsura în care nu se prevede altfel prin Statut, prezentul Regulament și eventuala Procedură 

specifică emisă de Consiliul național.  

 

Articolul 60 

(1) Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj se reunește în ședințe ori este necesar, dar cel 

puțin anual, înaintea sesiunii ordinare anuale a Adunării generale naționale.  

(2) Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj își desfășoară activitățile ce nu sunt propriu-zis 

jurisdicționale în plen sau pe Grupuri Operative formate din unul sau mai mulți membri, cărora 

Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj le-a delegat exercitarea concretă a anumitor 

atribuții administrativ-organizatorice sau de altă natură nejurisdicțională. 
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(3) Pe linie jurisdicțională, atât în materie disciplinară cât și arbitrală, Comisia Națională de 

Disciplină și Arbitraj își desfășoară activitățile în plen, putând delega unor Grupuri Operative 

efectuarea anumitor acte jurisidicționale precum administrarea de probe, conform 

reglementărilor din Statut, prezentul Regulament și eventuala Procedură specifică emisă în 

aplicarea acestuia, dezbaterile pe fond, deliberarea și adoptarea hotărârilor putându-se face 

numai de către plenul Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj. 

 

 

Articolul 61 

(1) Sesizarea Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj în materie disciplinară se face de către 

Președintele CDR sau, în mod excepțional, de către Consiliul național sau Comisia națională 

de cenzori, dacă vizat este însuși Președintele CDR sau dacă Biroul executiv sau Comisia 

națională de cenzori consideră că Președintele CDR refuză abuziv sesizarea Comisia Națională 

de Disciplină și Arbitraj prin ignorarea unor indicii temeinice privind săvârșirea unei abateri 

disciplinare.  

(2) Sesizarea Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj în materie arbitrală se poate face 

numai de către un CTD implicat în respectiva divergență cu alt CTD. 

 

Articolul 62 

(1) Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj și Grupurile Operative ale acesteia pot fi 

asistate, la cererea lor, de persoane din aparatul tehnic al CDR, precum și de consultanți de 

specialitate și personal auxiliar extern, contractați de organul abilitat de conducere și 

administrare a CDR, la cererea motivată a Comisia națională de cenzori. 

(2) Toate celelalte organe de nivel național ale CDR, precum și aparatul tehnic al CDR la nivel 

național și CTD, cu toate organele lor și aparatul lor tehnic, au obligația să dea tot sprijinul 

necesar Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj în desfășurarea activității acesteia. 

(3) Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj are acces liber la toate informațiile și 

documentele CDR inclusiv ale CTD, necesare soluționării cauzelor supuse judecății ei și are 

dreptul să primească, la cerere, explicații și răspunsuri verbale și scrise din partea tuturor 

celorlalte organe ale CDR inclusiv aparatul tehnic la nivel național și CTD cu organele și 

aparatul său tehnic.  

 

Articolul 63 

(1) Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj adoptă hotărâri disciplinare, hotărâri arbitrale 

sau hotărâri organizatorice. 

(2) Hotărârile organizatorice ale Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj pot avea caracter 

normativ sau individual. Cele cu caracter normativ privesc numai aspectele tehnico-

administrative ale organizării și funcționării comisiei, ca substitut sau detalii de aplicare a 

Procedurii specifice emise de Consiliul național în aplicarea prezentului Regulament.  

(3) Hotărârile organizatorice ale Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj se comunică 

Adunării generale naționale, Președintelui CDR, Consiliului național, precum și persoanelor 

vizate, iar cele cu caracter normativ se publică pe pagina de Internet a CTD. 

(4) Regimul de comunicare și acces în materie de hotărâri disciplinare sau arbitrale este cel 

stabilit de Procedura specifică emisă de Consiliul Național în aplicarea prezentului 

Regulament. 

 

 

Articolul 64 
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(1) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data finalizării cercetării faptei comisia 

teritorială de disciplină și arbitraj întocmește referatul de soluționare care se transmite 

consiliului teritorial. 

(2) Propunerea de aplicare a sancțiunii sau de transmitere a dosarului la Comisia națională de 

disciplină și arbitraj a CDR se formulează pe baza majorității simple a voturilor. Membrul 

comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj care are o altă părere va redacta și va semna opinia 

separată, cu prezentarea considerentelor pe care se sprijină acesta. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), dacă hotărârea privește sancțiunea disciplinară de 

suspendare din profesie și implicit din CDR, necesită majoritate absolută de peste jumătate din 

totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor Comisiei Naționale de Disciplină 

și Arbitraj, prezenți plus absenți, iar dacă privește sancțiunea disciplinară de excludere din 

profesie și implicit din CDR, necesită majoritate calificată de două treimi din totalul voturilor 

exprimate plus neexprimate ale membrilor Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj 

prezenți plus absenți. 

(4) Membrii Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj nu au dreptul să participe la activitățile 

jurisdicționale care vizează soți, rude sau afini până la gradul IV inclusiv sau organe sau 

structuri în care activează aceștia, și nici CTD din care ei fac parte, sau persoane în / cu care au 

alte legături de interese semnificative patrimoniale sau nepatrimoniale, chiar dacă acele 

activități nu implică luarea de decizii. 

(5) Alte detalii privind organizarea și funcționarea Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj 

sunt prevăzute la capitolul din Statut privind autoritatea disciplinară și jurisdicția internă, 

precum și în prezentul Regulament și în Procedura specifică emisă de Consiliul național în 

aplicarea acestuia. 

 

Articolul 65 

(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se constituie prin hotărâre a Adunării generale teritoriale 

o Comisie teritorială de disciplină și arbitraj a CDR, denumită în continuare comisie teritorială 

de disciplină și arbitraj. 

(2) Comisia teritorială de disciplină și arbitraj este organ de jurisdicție internă al CTD cu rol 

de instanță disciplinară și de arbitraj intern. 

(3) Comisia teritorială de disciplină și arbitraj este subordonată administrativ Consiliului 

teritorial, dar independentă cu privire la derularea activităților specifice de judecată în materie 

disciplinară și de arbitraj intern. 

 

Articolul 66 

(1) Comisia teritorială de disciplină și arbitraj are în componență 3 membri titulari și 2 membrii 

supleanți nominalizați și aleși de Adunarea generală teritorială. 

(2) Un membru supleant își desfășoară activitatea în absența unui membru titular din comisia 

teritorială de disciplină și arbitraj, în cazul suspendării mandatului membrului titular sau în 

cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen în condițiile prezentului 

Regulament. 

(3) Poate fi nominalizat membru în comisia teritorială de disciplină și arbitraj, dieteticianul 

care îndeplinește următoarele condiții: 

a) este membru al CDR și are apartenența la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat; 

b) are o bună reputație profesională; 

c) are o experiență profesională în domeniul nutriției și dieteticii de minim 3 ani; 

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). 

(4) Nu poate fi nominalizat ca membru în comisia teritorială de disciplină și arbitraj, 

dieteticianul care se află în următoarele cazuri de incompatibilitate: 
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a) deține o funcție în cadrul organelor de conducere sau de control ale CDR la nivel teritorial 

sau la nivel național; 

b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată. 

(5) Președintele comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj se alege prin votul secret al 

membrilor titulari, dintre aceștia. În situația în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales 

președinte membrul care are cea mai mare vechime în specialitate. 

 

Articolul 67 

(1) În materie disciplinară, Comisia teritorială de disciplină și arbitraj soluționează cauzele ce 

îi sunt supuse, conform unei proceduri contencioase specifice reglementate de Statut, prezentul 

Regulament și de o Procedură specifică emisă de Consiliul Național în aplicarea acestuia. 

(2) În materie disciplinară, Comisia teritorială de disciplină și arbitraj judecă în primă instanță 

internă abaterile disciplinare ce nu intră în competența Comisiei Naționale de Disciplină și 

Arbitraj. 

 

Articolul 68 

(1) În materie arbitrală, Comisia teritorială de disciplină și arbitraj judecă în primă instanță 

internă litigiile de natură profesională dintre membrii CDR, dintre formele autonome de 

exercitare a profesiei de dietetician, precum și dintre membrii CDR și forme de exercitare a 

profesiei în care nu sunt implicați, ce nu au putut fi soluționate amiabil de părți prin dialog 

bilateral și nici pe calea bunelor oficii de către Președintele teritorial. Nu sunt supuse 

arbitrajului Comisia teritorială de disciplină și arbitraj litigiile derivând din atribuțiile sau 

poziția ierarhică în cadrul unui organ al CDR inclusiv CTD.  

(2) Când membrii CDR aflați în divergență fac parte din CTD diferite, sau formele de autonome 

de exercitare a profesiei cad în competența teritorială a unor CTD diferite, determinarea 

Președintelui teritorial competent pentru mediere prin bune oficii se face de către Președintele 

CDR conform prevederilor din Procedura specifică emisă de Consiliul Național în aplicarea 

prezentului Regulament.  

 

Articolul 69 

(1) Comisia teritorială de disciplină și arbitraj se reunește în ședințe de câte ori este necesar, 

dar cel puțin anual, înaintea sesiunii ordinare anuale a Adunării Generale Teritoriale.  

(2) Dispozițiile prezentului regulament referitoare la Comisia Națională de Disciplină și 

Arbitraj se aplică în mod corespunzător și Comisiei teritoriale de Disciplină și Arbitraj, 

referirile la alte organe de nivel național fiind considerate a fi făcute la cele omologe de nivel 

teritorial. 

 

Articolul 70 

(1) Sesizarea Comisia teritorială de disciplină și arbitraj în materie disciplinară se face de către 

Președintele teritorial sau, în mod excepțional, de către Consiliul teritorial, Comisia teritorială 

de cenzori sau de către Biroul executiv, dacă se consideră că Președintele teritorial refuză 

abuziv sesizarea Comisia teritorială de disciplină și arbitraj prin ignorarea unor indicii 

temeinice privind săvârșirea unei abateri disciplinare.  

(2) Sesizarea Comisia teritorială de disciplină și arbitraj în materie arbitrală se poate face numai 

de către un membru CDR sau formă autonomă de exercitare a profesiei, implicat în respectiva 

divergență cu alt membru CDR sau altă formă autonomă de exercitare a profesiei.  

(3) Sesizarea Comisia teritorială de disciplină și arbitraj introdusă la un Comisia teritorială de 

disciplină și arbitraj necompetent teritorial se declină din oficiu la Comisia teritorială de 

disciplină și arbitraj competentă, iar în cazul în care competența ar reveni Comisiei Naționale 

de Disciplină și Arbitraj, sesizarea se declină din oficiu la aceasta. 
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Articolul 71 

(1) Toate celelalte organe ale CTD, precum și aparatul tehnic al CTD, au obligația să acorde 

tot sprijinul necesar Comisia teritorială de disciplină și arbitraj în desfășurarea activității 

acesteia.  

(2) În caz că activitatea unui Comisia teritorială de disciplină și arbitraj necesită informații sau 

alt tip de sprijin în cadrul CDR din afara CTD în cauză, organele altor CTD, precum și organele 

de nivel național și aparatul tehnic al CDR la nivel național au obligația să acorde tot sprijinul 

necesar respectivei Comisia teritorială de disciplină și arbitraj în desfășurarea activității 

acesteia.  

(3) Comisia teritorială de disciplină și arbitraj are acces liber la toate informațiile și 

documentele CTD, necesare soluționării cauzelor supuse judecății ei și are dreptul să 

primească, la cerere, explicații și răspunsuri verbale și scrise din partea tuturor celorlalte organe 

ale CTD inclusiv aparatul tehnic al CTD. 

 

Articolul 72 

(1) Comisia teritorială de disciplină și arbitraj adoptă hotărâri disciplinare, hotărâri arbitrale 

sau hotărâri organizatorice. 

(2) Hotărârile organizatorice ale Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj pot avea caracter 

normativ sau individual. Cele cu caracter normativ privesc numai aspectele tehnico-

administrative ale organizării și funcționării comisiei, ca substitut sau detalii de aplicare a 

Procedurii specifice emise de Consiliul național.  

(3) Hotărârile organizatorice ale Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj se comunică 

Adunării generale teritoriale, Președintelui teritorial, Consiliului teritorial, Comisiei teritoriale 

de cenzori, Biroului executiv, precum și persoanelor vizate, iar cele cu caracter normativ se 

publică pe pagina de Internet a CTD. 

(4) Regimul de comunicare și acces în materie de hotărâri disciplinare sau arbitrale este cel 

stabilit de Procedura specifică emisă de Consiliul Național în aplicarea prezentului 

Regulament. 

(5) Alte detalii privind organizarea și funcționarea Comisia teritorială de disciplină și arbitraj 

sunt prevăzute la capitolul din Statut privind autoritatea disciplinară și jurisdicția internă, 

precum și în prezentul Regulament și în Procedura specifică emisă de Consiliul Național în 

aplicarea acestuia. 

 

Secțiunea 3.8 - Dispoziții comune privind organele de conducere CDR 

 

Articolul 73 

(1) Durata mandatului organelor CDR, inclusiv a organelor CTD, este de câte patru ani, din 

momentul validării, fiind prelungit de drept peste acest termen până la alegerea validă a unei 

noi componențe, dacă aceasta nu s-a făcut la timp, dar în toate cazurile nu mai mult de trei luni. 

(2) Funcțiile de Președinte CDR și Președinte teritorial nu pot fi ocupate de aceeași persoană 

pentru mai mult de două mandate consecutive, pentru calitatea de membru a altor organe 

neexistând limitări privind numărul de mandate și consecutivitatea acestora. 

 

Articolul 74 

(1) Suspendarea sau pierderea calității de membru CDR atrage de drept suspendarea sau, după 

caz, pierderea calității de membru al oricărui organ al CDR, inclusiv a CTD. 

(2) Calitatea de membru într-un organ de conducere și administrare este incompatibilă cu 

calitatea de membru într-un organ de control sau de jurisdicție internă, atât pe același nivel cât 

și la nivel diferit. 
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(3) Calitatea de membru într-un organ de control este incompatibilă cu calitatea de membru 

într-un organ de jurisdicție internă, atât pe același nivel cât și la nivel diferit. 

(4) Calitatea de membru într-un organ de control sau jurisdicție de nivel teritorial este 

incompatibilă cu cea de membru într-un organ de control sau jurisdicție de nivel național.  

(5) Calitatea de membru al unui organ de conducere și administrare de nivel național este 

compatibilă cu calitatea de membru al unuia de nivel teritorial. 

 

Articolul 75 

(1) Președintele CDR face parte din Consiliul Național și Biroul Executiv, iar Președintele 

teritorial face parte din Consiliul teritorial și conduce acest organ. 

(2) Membrii Biroului executiv fac parte din Consiliul național. 

(3) Membrii Consiliului național au și statutul de reprezentanți în Adunarea națională generală. 

 

Articolul 76 

Comisia națională de cenzori CDR, precum și membri ai Biroului executiv delegați de acesta 

sau de Președintele CDR, pot controla CTD și organele acestora. 

 

Articolul 77 

(1) Membrii organelor CDR de nivel național și teritorial, precum și cei ai structurilor 

consultative, au dreptul la decontarea de către CDR a cheltuielilor de deplasare (transport, 

cazare, diurnă și alte asemenea) legate de îndeplinirea atribuțiilor specifice, la nivelul și în 

condițiile prevăzute de normele legale în vigoare pentru instituții publice, cu excepția diurnei, 

pentru care Adunarea generală națională poate fixa un nivel superior, dar în limita prevăzută 

de legislația fiscală ca fiind cheltuială deductibilă și neimpozabilă din punct de vedere al 

impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii. 

(2) Membrii organelor CDR de nivel național și teritorial, precum și cei ai structurilor 

consultative, pot fi, la decizia Adunării generale naționale, respectiv Adunării generale 

teritoriale în cauză, remunerați pentru activitatea desfășurată în ședințe în plen sau în 

„Grupurile Operative”. Remunerarea se face ca indemnizație, pe bază de contract de mandat, 

în baza Codului Civil. 

(3) Membrii aleși ai organelor CDR de conducere, administrare și control, pot ocupa în timpul 

mandatului, cu caracter de excepție, posturi de salariat al CDR, pe bază de contract individual 

de muncă cu normă parțială, pe durată determinată sau nedeterminată, dar numai pe funcții de 

execuție și cu măsurile necesare evitării conflictului de interese.  

 

Articolul 78 

(1) Organele colective ale CDR, inclusiv ale CTD, își desfășoară activitatea în principal în 

ședințe în plen. 

(2) Ședințele de orice fel se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță, în timp 

real, de tip videoconferință, teleconferință telefonică sau mesaje text, precum și prin 

corespondență electronică în interval de timp limitat, cu asigurarea condițiilor necesare pentru 

confirmarea identității participantului, asigurarea nivelului adecvat de confidențialitate a 

comunicației și, dacă e cazul, a votului, și asigurarea consemnării dezbaterilor și deciziilor, 

conform Procedurii specifice ce va fi aprobată de Consiliul național, și care poate reglementa, 

pentru situații excepționale, și posibilitatea de exercitare a votului prin corespondență. 

Derularea ședinței prin prezența virtuală a participanților în modalitățile anterior enumerate se 

face dacă în convocator este stabilită această modalitate de desfășurare, nefiind permisă 

trecerea de la forma clasică, față în față, la forma prin comunicare la distanță și viceversa. 

Prezența fizică a unor participanți într-un sediu CDR sau spațiu indicat de acesta sau a mai 
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multora în același spațiu fizic nu influențează caracterul și regulile de desfășurare ale ședinței 

virtuale.  

(3) Convocarea ședințelor organelor CDR, inclusiv CTD, se face în scris, cu precizarea datei, 

orei, proiectului ordinii de zi, modalității de desfășurare și, dacă este cazul, locului de 

desfășurare și modalităților recomandate de acces. 

 

Articolul 79 

(1) Deciziile organelor CDR, inclusiv CTD, indiferent de denumirea acestora, se numerotează, 

se înscriu în câte un registru special, ce poate fi ținut și electronic, se consemnează în scris și 

se comunică tuturor membrilor organului respectiv, precum și organului ierarhic imediat 

superior, dacă este cazul. Deciziile cu caracter normativ se publică iar cele cu caracter 

individual se comunică celor interesați, în conformitate cu prevederile Regulamentului, 

producând efecte de la data publicării respectiv comunicării.   

(2) Deciziile organelor colective ale CDR privitoare la alegeri și la aplicare de sancțiuni se iau 

numai prin vot secret, în alte materii votul fiind deschis, dacă organul în cauză nu decide 

recurgerea la vot secret.  

 

Articolul 80 

(1) Toți membrii CDR au drept de vot egal, de un vot de persoană, în toate organele colective 

din care fac parte, indiferent de vechimea în organizație, de funcția deținută sau alte criterii.  

(2) Adoptarea deciziilor organelor colective ale CDR se face cu majoritate simplă de peste 

jumătate din totalul voturilor exprimate ale membrilor prezenți personal sau prin reprezentare, 

cu excepția cazurilor în care Statutul sau prezentul Regulament prevăd o altă majoritate.  

(3) În caz de balotaj la vot, acesta se va repeta, iar în caz de persistență a egalității, va prevala 

opțiunea persoanei care conduce organul sau, în absența acesteia sau în caz de inadmisibilitate 

a participării acesteia la vot, a persoanei care conduce ședința în cauză sau partea din ședință 

dedicată respectivului punct de pe ordinea de zi. În asemenea cazuri, persoana respectivă este 

obligată să opteze deschis printr-un vot exprimat. 

(4) Un organ colectiv CDR este statutar întrunit dacă sunt prezenți minimum jumătate dintre 

membri, în măsura în care prin Statut nu se prevede altfel. Dacă la prima convocare nu este 

întrunit cvorumul necesar nici după o oră de la cea stipulată în convocator, de drept ședința 

respectivă este anulată și operează reconvocarea, cu același proiect de ordine de zi. La ședința 

astfel reconvocată se consideră organul ca valabil întrunit, indiferent de numărul membrilor 

prezenți, cu excepția cazurilor în care prin Statut sau prezentul Regulament se  prevede altfel. 

(5) Nu pot participa la vot cei care în acea chestiune sunt interesați personal sau prin soț, rude 

sau afini până la gradul IV inclusiv, sau sunt în conflict de interese din alt motiv expres prevăzut 

de lege. Excepție fac alegerile, unde pot vota și cei interesați anterior menționați, dacă sistemul 

de vot folosit este de tip opțiune între mai mulți candidați și sunt efectiv mai mulți candidați.  

(6) Suplimentar față de prezumția absolută de conflict de interese menționată la alin.(5), este 

nepermisă și poate atrage nulitatea actului și sancțiunile disciplinare și legale, neabținerea de 

la luarea unei decizii, exercitarea unui vot, susținerea unei opinii sau desfășurarea unei activități 

în cadrul CDR în alt conflict semnificativ de interese, cum este cazul deținerii de părți sociale 

sau acțiuni în pondere semnificativă sau de funcții de decizie în persoane juridice vizate, sau 

de legături personale strânse cu persoana fizică vizată.  

(7) Organele colective ale CDR își pot organiza "Grupuri Operative", ca structuri funcționale 

interne permanente sau temporare, sub controlul și îndrumarea lor, compuse din unul sau mai 

mulți membri ai organului respectiv, fără atribuții de decizie, prin care organul respectiv își 

pregătește și asistă lucrările în plen sau își exercită atribuții de control, mediere, negociere, 

activități de secretariat propriu și alte asemenea, în modalitățile detaliate de Procedura specifică 

aprobată în acest sens de Consiliul național. 
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Articolul 81 

(1) Deciziile organelor CDR sunt obligatorii pentru toți membrii CDR vizați, inclusiv pentru 

cei care, făcând parte din organul în cauză, au lipsit la respectiva ședință sau au votat "contra".  

(2) Deciziile trebuie respectate de la data publicării sau comunicării sau de la data la care cei 

vizați au luat sau trebuiau să ia la cunoștință de conținutul acestora sau se consideră ca fiindu-

le comunicată, în măsura în care în cuprinsul lor sau prin dispoziții legale speciale nu se prevede 

o dată ulterioară certă sau determinabilă pentru intrarea în vigoare, cum este cazul existenței 

unui termen sau unei condiții suspensive sau a suspendării ca urmare a contestării lor cu o cale 

de atac a cărei exercitare suspendă de drept aplicarea deciziei sau în cadrul căreia organul 

abilitat a pronunțat suspendarea pe un anumit termen. 

 

Capitolul 4 Membrii CDR 

Articolul 82 

(1) CDR reunește totalitatea dieteticienilor autorizați din România. 

(2) Criteriul în funcție de care se stabilește apartenența teritorială a membrilor unui colegiu 

teritorial este dată de județul unde solicitantul sau membrul unde urmează să își desfășoare 

activitatea solicitantul sau în raza căruia își are domiciliul sau reședința. 

(3) În cazul în care în județul în care solicitantul sau membrul urmează să își desfășoare 

activitatea sau în raza căruia își are domiciliul sau reședința nu este înființat un colegiu 

teritorial, acesta poate solicita înscrierea în oricare dintre celelalte colegii teritoriale. 

(4) Transferul unui membru CDR de la un colegiu teritorial la altul se poate efectua în cazul 

schimbării județului de desfășurarea a activității sau a domiciliului, respectiv a reședinței, după 

caz. 

(5) În aplicarea principiului libertății de asociere, calitatea de membru CDR este compatibilă 

cu calitatea de membru în orice alte forme asociative, atât profesionale cât și fără caracter 

profesional, române sau străine / internaționale, apartenența la acestea nefiind supusă avizării 

sau notificării CDR, cu excepția membrilor organelor CDR, care vor notifica CDR apartenența 

la alte organizații profesionale camerale sau de drept comun, și eventuala funcție în organe de 

conducere, administrare sau control deținută, în vederea evitării conflictelor de interese. 

 

Articolul 83 

Calitatea de membru al CDR și de membru în organe de conducere ale acestuia este strict 

personală, neputând fi cesionată sau transmisă în alt mod prin acte între vii sau pentru cauză de 

moarte și nici exercitată prin mandatari cu excepția delegărilor expres permise de Statut, 

prezentul Regulament, de Lege sau Norme.  

 

Articolul 84 

(1) Admiterea ca membru în CDR se face de către CTD în numele CDR. 

(2) Pierderea calității de membru CDR atrage de drept pierderea sau suspendarea calității de 

membru CTD. 

(3) Un membru CDR nu poate fi membru decât într-un singur CTD. Stabilirea apartenenței 

teritoriale în caz de divergențe, precum și transferul unui dietetician autorizat de la un CTD la 

altul se efectuează prin decizie a Biroului executiv, conform prevederilor Procedurii specifice 

aprobate de Consiliul național în aplicarea prezentului Regulament. 

(4) Calitatea de membru CDR este o condiție necesară dar nu suficientă pentru posesia 

dreptului de liberă practică, ce poate fi suspendat sau anulat și pentru membrii CDR. 

 

Articolul 85 
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(1) Calitatea de membru CDR se acordă, la cerere, prin înaintarea cererii conform modelului 

stabilit de CDR, anexării documentelor doveditoare, achitării taxei de înscriere și parcurgerii 

celorlalți pași detaliați de Procedura specifică emisă de Consiliul național în aplicarea 

prezentului Regulament. 

(2) Calitatea de membru CDR se suspendă în următoarele cazuri:  

a) la cererea membrului în cauză, pe o perioadă de până la trei ani, iar pentru perioade mai 

lungi, pe perioada exercitării unei funcții de demnitate publică, îndeplinirii obligațiilor militare 

sau altor cazuri prevăzute de legi speciale; 

b) de drept, pe perioada arestării preventive sau executării unei pedepse privative de libertate, 

dacă nu constituie caz de nedemnitate; 

c) ca sancțiune disciplinară. 

(3) Calitatea de membru CDR încetează:  

a) prin retragere voluntară a membrului în cauză, prin notificare scrisă, cu preaviz de 15 zile; 

b) de drept, prin deces sau pierderea capacității depline de exercițiu; 

c) de drept, în urma pierderii dreptului de ședere pe teritoriul României; 

d) de drept, în urma invalidării titlului oficial de calificare în nutriție și dietetică sau a 

promovării examenului de intrare în profesie; 

e) de drept, prin intervenirea unui caz de nedemnitate prevăzut de Lege; 

f) prin altă încetare a îndeplinirii unei cerințe prevăzute de Lege, Norme și Statut pentru 

calitatea de membru CDR; 

g) prin excludere, ca sancțiune disciplinară. 

(4) Încetarea calității de membru CDR nu dă dreptul la elemente din patrimoniul CDR, 

cotizațiile trimestriale și alte contribuții având caracter de donație cu sarcină. 

 

Articolul 86 

(1) Membrii CDR au următoarele drepturi specifice: 

a) să primească titlul de dietetician autorizat și, dacă nu sunt în cazuri de incompatibilitate sau 

suspendare, autorizația de liberă practică; 

b) să desfășoare activitățile prevăzute de Lege și Norme specifice profesiei de dietetician cu 

liberă practică, dacă dețin autorizația de liberă practică; 

c) să beneficieze de libertatea profesională prevăzută de art.3 alin.(4) din Lege; 

d) să își aleagă și modifice liber oricând modalitatea în care își exercită profesia de dietetician, 

ca activitate dependentă sau respectiv în forme autonome; 

e) să fie înscris în evidențele oficiale ținute de CDR cu privire la dieteticienii autorizați cu drept 

de liberă practică și să i se elibereze actele doveditoare în acest sens; 

f) să beneficieze de sprijin informațional din partea CDR pe teme profesionale; 

g) să aibă acces la activitățile de formare și evaluare profesională organizate de CDR sau 

intermediate sau facilitate de CDR; 

h) să participe, cu drept de vot, la ședințele organelor CDR din care face parte; 

i) să beneficieze de toate celelalte drepturi specifice acordate de CDR membrilor săi în temeiul 

și conform prevederilor Legii, Normelor, Statutului, prezentului Regulament, și 

reglementărilor emise de CDR și a altor norme incidente. 

(2) Alte detalii privind drepturile membrilor CDR se stabilesc prin Procedurile specifice emise 

de Consiliul național în aplicarea prezentului Regulament.  

Articolul 87 

(1) Membrii CDR au următoarele obligații principale specifice: 

a) să cunoască și să respecte legislația în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de 

dietetician și normele emise de CDR; 

b) să respecte scopul, principiile și obligațiile prevăzute la art.2 și 3 din Lege și art.2 alin.(3)-

(5) din Statut;  
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c) să activeze în profesie cu diligență profesională și să își respecte limitele de competență 

prevăzute de Lege, Norme, Statut, Cod Deontologic, Standarde de calitate a serviciilor de profil 

și alte reglementări;   

d) să se preocupe de menținerea și îmbunătățirea nivelului său de cunoștințe și abilități 

profesionale în domeniul nutriției și dieteticii;  

e) să achite la timp cotizațiile, tarifele și alte contribuții către CDR stabilite de acesta;  

f) să fie asigurat pentru răspundere civilă profesională și să răspundă pentru cazurile de 

malpraxis, dacă s-au produs; 

g) să participe la ședințele organelor CDR din care face parte; 

h) să respecte dispozițiile dieteticianului supervizor respectiv îndrumător, când acționează sub 

autoritatea acestuia; 

i) să nu producă prejudicii materiale sau morale CDR, organelor și membrilor acestuia și, dacă 

totuși s-au produs, să le repare; 

j) să notifice CDR orice situație de natură să modifice informațiile înscrise în evidențele 

profesionale ținute de CDR cu privire la dieteticienii autorizați și la membri CDR, în termen 

de 10 zile de la intervenția faptului generator sau de la data la care a avut sau trebuia să aibă 

cunoștință de acesta; 

k) să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor pe care le află în calitate de membru al 

CDR sau al organelor acesteia și care nu sunt expres declarate ca având caracter public. 

(2) Alte detalii privind obligațiile membrilor CDR se stabilesc prin Procedura specifică emisă 

de Consiliul național în aplicarea prezentului Regulament.  

(3) Nerespectarea, de către membrii CDR, a obligațiilor prevăzute la alin.(1), constituie abatere 

disciplinară, dacă Legea, Normele, Statutul și prezentul Regulament nu califică specific acea 

faptă comisivă sau omisivă ca fiind abatere disciplinară gravă, indiferent dacă fapta întrunește 

sau nu elementele unei contravenții, infracțiuni sau a unui delict civil, iar cercetarea și 

sancționarea disciplinară este independentă de eventuala cercetare și sancționare civilă, 

administrativă sau penală, cu excepțiile prevăzute de lege.  

 

 

Capitolul 5 Evidența profesională a dieteticienilor  

 

Articolul 88 

(1) Evidența dieteticienilor autorizați, precum și a formelor autonome de exercitare a profesiei 

de dietetician se ține de către CDR prin Registrul Național al Dieteticienilor Autorizați din 

România, document cu caracter public, numit în continuare RENDAR. 

(2) Dieteticianul autorizat are obligația să notifice CDR orice situație de natură să modifice 

informațiile înscrise în RENDAR, în termen de 10 zile de la intervenția faptului generator sau 

de la data la care a avut sau trebuia să aibă̆ cunoștință̆ de acesta, nerespectarea acestei obligații 

constituind abatere disciplinară.  

(3) Cu ocazia conferirii calității de dietetician autorizat, CDR înregistrează̆ respectivul 

dietetician în RENDAR și îi atribuie un cod profesional unic de evidență, denumit în continuare 

CPU, cu caracter definitiv și care se înscrie pe parafa și pe toate documentele profesionale ale 

dieteticianului autorizat. 

(4) În RENDAR se înscriu studiile și formările de specialitate, domeniile în care declară că 

activează̆ sau va activa, modalitatea și forma de exercitare a profesiei și alte informații 

relevante.  

(5) Detalii privind gestiunea RENDAR se stabilesc prin Procedură specifică de aplicare emisă 

de CDR. 

 

Articolul 89 
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(1) CDR ține pentru fiecare dietetician înscris în RENDAR un dosar profesional personal, 

denumit în continuare DPP, în care păstrează în original sau copie certificată un exemplar din 

toate actele doveditoare depuse sau emise ce au stat la baza înregistrărilor în RENDAR sau au 

stat la baza sau au rezultat din procedurile administrative sau disciplinare derulate în legătură 

cu dieteticianul în cauză. 

(2) Reguli specifice de conținut și gestionare a DPP se stabilesc prin Procedură specifică de 

aplicare emisă de CDR. 

 

Capitolul 6 Autorizația de liberă practică și formarea continuă 

Articolul 90 

(1) Autorizația de liberă practică se eliberează de către CDR, pe durata a 5 ani și se reînnoiește 

pe noi perioade de câte 5 ani dieteticienilor autorizați conform art.6 din Lege, prevederilor 

Statutului, Regulamentului și normelor emise de CDR în aplicarea acestora. 

(2) Autorizația de liberă practică se suspendă: 

a) la cererea titularului, indiferent de motiv, pe o perioadă de până̆ la trei ani, iar pentru perioade 

mai lungi, pe perioada exercitării unei funcții de demnitate publică, a îndeplinirii obligațiilor 

militare sau altor cazuri prevăzute de legi speciale; 

b) de drept, pe perioada arestării preventive sau executării unei pedepse privative de libertate, 

dacă nu constituie caz de nedemnitate; 

c) prin aplicarea sancțiunii disciplinare de suspendare din profesie; 

d) în caz de întrerupere cu mai mult de 5 ani a exercitării efective a profesiei de dietetician, 

indiferent de motiv; 

e) când titularul nu mai îndeplinește alte condiții legale pentru exercitarea profesiei în regim 

de liberă practică. 

(3) Autorizația de liberă practică se anulează: 

a) în cazul în care se constată intervenirea unui caz de nedemnitate prevăzut de Lege; 

b) prin aplicarea sancțiunii disciplinare de excludere din profesie; 

c) în cazul interzicerii exercitării profesiei ca măsură̆ de siguranță conform legislației penale; 

d) în cazul încetării calității de membru CDR din alte motive, conform Statutului; 

(4) Promovarea examenului de dietetician autorizat prevăzut la art. 5 alin. (4) lit. c) din Lege 

se impune pentru: 

a) emiterea unei noi autorizații de liberă practică în locul celei anulate anterior, dacă motivele 

de anulare nu mai subzistă; 

b) prelungirea unei autorizații de liberă practică expirate, dacă există la adresa titularului 

sancțiuni disciplinare grave sau repetate, sau condamnări penale nereabilitate pentru malpraxis 

profesional specific, care nu au dus la excluderea din profesie respectiv interzicerea exercitării 

profesiei ca pedeapsă sau măsură de siguranță conform legislației penale.  

 

Articolul 91 

(1) Comisia Națională de Educație Profesională Continuă funcționează̆ sub directa coordonare 

a unui vicepreședinte desemnat de Biroul executiv al CDR la nivel național, iar Comisia 

teritorială, sub directa coordonare a președintelui la nivelul respectivului CTD. 

(2) Înființarea, atribuțiile și funcționarea comisiilor de Educație profesională Continuă, precum 

și modul de realizare, de organizare și de monitorizare a educației profesionale continue vor fi 

reglementate prin Procedură specială elaborată de Consiliul Național. 

 

Capitolul 7 Stagiul de practică și Examenul național de dietetician autorizat  

Articolul 92 

(1) Perioada de practică în nutriție și dietetică, cu o durată de un an, desfășurată după absolvirea 

studiilor în specializarea nutriție și dietetică, denumită în continuare stagiu, prevăzută de art. 5 
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alin. (4) lit. b) din Lege, va fi organizată de Colegiul Dieteticienilor din România în colaborare 

cu instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate, care organizează programe 

de studii universitare în nutriție și dietetică, și instituțiile publice și private, inclusiv formele 

independente de exercitare a profesiei acreditate să desfășoare activități de nutriție și dietetică, 

sub supraveghere, pentru dieteticienii licențiați, cu respectarea prevederilor Legii nr. 335/2013 

privind efectuarea stagiului pentru absolvenți de învățământ superior, cu modificările 

ulterioare. 

(2) Metodologia și programa stagiului prevăzut la alin. (1) se stabilesc de CDR. 

 

Articolul 93 

(1) În aplicarea art. 7 alin. (2) din Lege, pentru dieteticienii licențiați înainte de 1 ianuarie 2021, 

se asimilează efectuării anului de stagiu activitatea practică desfășurată până la data intrării în 

vigoare a prezentelor norme, pe bază de documente care atestă desfășurare de activitate 

specifică de profil, ca salariat, funcționar public, militar, voluntar, participant la schimburi de 

experiență, internship-uri, cercetător în domeniul Nutriției și Dieteticii. 

(2) Documentele care atestă desfășurarea de activitate specifică de profil sunt următoarele: 

a) adeverință eliberată de către angajator; 

b) declarație pe proprie răspundere privind desfășurarea activității în domeniul nutriției și 

dieteticii sub sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea de fals în declarații; 

c) certificare scrisă privind desfășurarea activității în domeniul nutriției și dieteticii din partea 

beneficiarului pentru care a desfășurat activitatea; 

d) certificat emis de Oficiul Registrul Comerțului din care să rezulte forma juridică, domeniul 

de activitate principală, calitatea în care a profesat (salariat, voluntar, Persoană Fizică 

Autorizată, asociat în societate cu răspundere limitată);  

e) orice alte documente din care să rezulte desfășurarea activității specifice de profil și numărul 

de ore de activitate.  

 

Articolul 94 

(1) Examenul național de dietetician autorizat, prevăzut de art.5 alin.(4) lit. c) din Lege, se 

organizează cel puțin o dată pe an, de regulă în trimestrul IV. 

(2) Tematica și metodologia de examen sunt unice la nivel național, fiind realizate de CDR, 

bibliografia fiind specifică fiecărui CTD în care se organizează examenul. 

(3) Examenul este scris și se susține și în variantă descentralizată. 

 

Capitolul 8 Patrimoniu și fonduri 

 

Articolul 95 

(1) Activul patrimonial inițial al CDR este constituit din contribuțiile în bani a membrilor. 

(2) Activul patrimonial al CDR poate cuprinde: 

a) imobile diverse, mijloace de transport și telecomunicații, echipamente de birotică, mobilier, 

tipărituri, alte mijloace fixe, obiecte de inventar și consumabile; 

b) fonduri bănești în numerar sau în diverse titluri de valoare; 

c) orice alte valori, în condițiile legii, ce servesc atingerii scopului și obiectivelor CDR.  

(3) Pe lângă patrimoniul propriu, CDR poate avea în administrare sau folosință bunuri puse la 

dispoziție de către alte persoane juridice sau fizice, prin comodat, închiriere, concesiune sau alt 

titlu juridic. 

(4) Patrimoniul CDR nu poate fi utilizat decât în scopul și pentru obiectivele indicate la art. 2 

alin.(3) și (5).  

 

Articolul 96 
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(1) Bunurile CDR provin din: donații, sponsorizări, achiziții și alte surse legale. 

(2) Intrarea sau ieșirea din patrimoniu și orice alte operații privind bunurile sunt aprobate de 

organele CDR competente conform atribuțiilor acestora prevăzute în capitolele 

corespunzătoare din prezentul Regulament.  

(3) Fondurile bănești ale CDR provin din: 

a) patrimoniul inițial; 

b) cotizații și alte contribuții ale membrilor; 

c) donații, sponsorizări, granturi, daruri manuale, legate din țară sau străinătate; 

d) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și din fonduri UE sau 

alte resurse publice străine sau internaționale; 

e) dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 

f) venituri rezultate din activități economice directe proprii, dacă este cazul, în condițiile legii; 

g) dividendele societăților comerciale înființate de CDR, dacă este cazul; 

h) alte surse legale. 

(4) Nimeni nu este îndreptățit a revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul CDR în baza 

contribuțiilor anterioare, taxele de înscriere, cotizațiile și alte contribuții fiind transferuri  

definitive.  

 

Articolul 97 

(1) Modul de gestiune a patrimoniului CDR este controlat pe plan intern în principal de Comisia 

națională de cenzori, iar la nivel de CTD în principal de Comisia teritorială de cenzori, precum 

și pe cale ierarhică, putând fi controlat și prin audituri interne și externe, precum și de către 

organele de control abilitate ale autorităților publice, conform legii. 

(2) Alte detalii privind patrimoniul CDR și administrarea acestuia sunt stabilite prin legislația 

financiar-contabilă și fiscală, prin Lege și Norme, Statut prin Proceduri specifice emise în 

aplicarea prezentului Regulament de Consiliul național sau, pentru detalii, de Președintele CDR 

și Președintele teritorial, în limita competențelor lor. 

 

Capitolul 9 Autoritate disciplinară și jurisdicție internă 

 

Secțiunea 9.1 Autoritate disciplinară  

 

Articolul 98 

(1) Dieteticianul autorizat răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii, 

Normelor, Statutului și prezentului Regulament, inclusiv a Procedurilor specifice, Codului 

deontologic, Standardelor de calitate a serviciilor și altor reglementări emise de organele CDR 

abilitate și bunelor practici în domeniu, și pentru malpraxisul eventual comis. 

(2) Angajatorii și formele autonome de exercitare a profesiei de dietetician, precum și organele 

de control ale autorităților publice, sunt obligate să sesizeze CDR cu privire la posibilele abateri 

disciplinare și abateri disciplinare grave ale dieteticienilor autorizați care activează în cadrul 

acestora de care au luat cunoștință în cadrul desfășurării activității lor. 

(3) Cercetarea preliminară a abaterilor disciplinare, inclusiv a celor grave și a cazurilor de 

malpraxis, este de competența Președintelui CDR, respectiv a Președintelui teritorial, iar 

competența de judecare și aplicare a eventualelor sancțiuni revine Comisiei Naționale de 

Disciplină și Arbitraj, respectiv Comisiei Teritoriale de Disciplină și Arbitraj, conform 

prevederilor capitolelor în cauză din prezentul Regulament.  

(4) Acțiunea disciplinară poate fi declanșată în termen de 120 de zile de la sesizarea sau 

autosesizarea unui organ CDR în acest sens, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii 

abaterii. 
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(5) Abaterile disciplinare, inclusiv abaterile disciplinare grave, sunt faptele comisive sau 

omisive prin care au fost încălcate obligațiile legale relevante pentru profesia de dietetician și 

cele regulamentare ale dieteticianului autorizat. 

 

Articolul 99 

(1) Sancțiunile disciplinare se aplică pentru săvârșirea unor fapte prevăzute de Norme, Statut 

și prezentul Regulament sau alte norme legale ca abateri disciplinare, dacă sunt comise cu 

vinovăție, sunt nejustificate și imputabile.  

(2) Vinovăția în cadrul prezentului articol are înțelesul de intenție, intenție depășită sau culpă 

astfel cum este definită de art.16 din Legea 286/2009 - Codul Penal.  

(3) Caracterul de abatere disciplinară este înlăturat de intervenția forței majore, cazului fortuit, 

constrângerii fizice și morale, exercitării legitime a drepturilor, îndeplinirii unui ordin legal 

primit, erorii de fapt sau de drept, consimțământului sau faptei victimei sau a terțului, astfel 

cum sunt definite ca fiind cauze justificative sau de neimputabilitate de art.19-22 și respectiv 

24, 25 și 31 din Legea 286/2009 - Codul Penal și 1351 - 1353 din Legea 287 / 2009 - Codul 

Civil, sau dacă intervin alte cauze prevăzute de lege care înlătură caracterul de abatere 

disciplinară a faptei. 

(4) Răspunderea disciplinară este înlăturată de prescripția intervenită prin depășirea termenelor 

prevăzute la art.33 alin.(4), fiind aplicabile prevederile din Codul penal privind întreruperea și 

suspendarea prescripției și prescripția specială.  

 

Articolul 100 

(1) Sancțiunile disciplinare aplicabile membrilor CDR sunt: 

a) mustrarea; 

b) avertismentul; 

c) suspendarea calității de membru CDR și, implicit, suspendarea din profesie, pe o perioadă 

de la o lună la un an și informarea Ministerului Sănătății și a angajatorului cu privire la 

retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă; 

d) excluderea din CDR și, implicit, excluderea din profesie și informarea Ministerului Sănătății 

și a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei. 

(2) În perioada de suspendare din profesie, dieteticianul în cauză nu poate presta sub nicio 

formă servicii specifice de dietetică și nutriție, nu poate face uz de calitatea de dietetician 

autorizat, nu poate participa la activitatea organelor CDR inclusiv CDT, și nu poate beneficia 

în alt mod de drepturi specifice dieteticienilor autorizați, rămânând însă obligat să își 

îndeplinească toate îndatoririle față de CDR ce nu sunt incompatibile cu statutul de dietetician 

suspendat din profesie. 

(3) În caz de indicii temeinice de abatere evidentă și gravă, la propunerea organului care face 

sesizarea sau din oficiu, organul care este abilitat să emită decizia de sancționare disciplinară 

sau să judece în calea de atac internă în primă sau în a doua instanță abaterea disciplinară poate 

lua sau menține măsura suspendării provizorii din profesie a dieteticianului în cauză, până la 

luarea deciziei proprii sau până la rămânerea definitivă a deciziei de sancționare disciplinară.  

(4) Împotriva deciziei de suspendare provizorie se poate exercita cale de atac separată, care 

suspendă executarea suspendării provizorii și se va soluționa de urgență.  

(5) Sancțiunile disciplinare se aplică numai individual și nominal, proporțional cu gravitatea 

abaterii săvârșite din punct de vedere al pericolului social pentru pacienți / beneficiari sau 

pentru CDR sau profesie în general, respectiv eventualul caracter repetat, și pot fi însoțite de 

limitarea temporară a dreptului la anumite beneficii oferite de CDR membrilor săi, astfel cum 

este reglementată de Procedura specifică emisă de Consiliul național în aplicarea prezentului 

Regulament. 
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(6) Aplicarea sancțiunilor disciplinare nu exclude eventuala atragere a răspunderii civile, 

administrative (contravenționale) sau penale a membrului CDR respectiv, dacă e cazul. 

(7) Sancțiunea de suspendare sau excludere din profesie, precum și măsura suspendării 

provizorii, se comunică, de îndată ce este executorie, Inspectoratului Teritorial de Muncă, 

angajatorului sau formei autonome de exercitare a profesiei în care activează dieteticianul vizat, 

precum și altor autorități publice propriu-zise sau delegate, dacă este cazul. 

(8) Sancțiunile disciplinare se notează în sistemele de evidență a dieteticienilor autorizați 

prevăzute de Norme, Statut sau prezentul Regulament și, dacă e cazul, de Procedura specifică 

emisă în aplicarea acestuia. 

(9) Constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu suspendarea sau excluderea din 

profesie, sau cu avertisment în caz de circumstanțe atenuante și lipsa antecedentelor 

disciplinare, încălcarea prevederilor din prezentul Regulament, din Lege sau Statut, precum și 

săvârșirea a trei abateri disciplinare în interval de 12 luni, care analizate individual nu ar 

constitui abatere disciplinară gravă. 

(10) Alte aspecte privind procedura disciplinară sunt reglementate de Procedura specifică 

emisă de Consiliul național în aplicarea prezentului Regulament. 

 

Articolul 101 

(1) Cu privire la sancțiunile disciplinare operează de drept reabilitarea, existând și posibilitatea 

de reabilitare la cererea dieteticianului în cauză, înaintea împlinirii termenului pentru 

reabilitarea de drept. 

(2) Consecința reabilitării este încetarea tuturor interdicțiilor și decăderilor și radierii 

mențiunilor respective din sistemele de evidență a dieteticienilor autorizați. 

(3) Reabilitarea operează de drept sau se poate pronunța, la cerere, numai dacă s-a împlinit 

termenul, respectiv termenul minim, și între timp nu s-au aplicat noi sancțiuni disciplinare, 

altele decât sancțiunea de avertisment, iar cel în cauză nu are datorii certe, lichide și exigibile 

față de CDR. 

(4) Reabilitarea se constată respectiv se pronunță de către organul CDR care a decis în primă 

instanță internă cu privire al aplicarea unei sancțiuni disciplinare în respectiva acțiune 

disciplinară.  

(5) Termenele pentru reabilitare sunt:  

a) la cea de drept: 2 ani pentru mustrare, 4 ani pentru avertisment, 7 ani pentru suspendarea din 

profesie și 15 ani pentru excluderea din profesie;  

b) la cea la cerere, minimum 6 luni pentru mustrare, minimum 2 ani pentru avertisment, 

minimum 4 ani plus durata de suspendare din profesie pentru sancțiunea de suspendare din 

profesie, și minimum 7 ani pentru excluderea din profesie.  

(6) În caz de respingere a cererii de reabilitare pentru motive altele decât procedurale, o nouă 

cerere poate fi introdusă după minimum trei luni.  

(7) Reabilitarea poate fi anulată dacă se descoperă existența unor fapte care, dacă erau 

cunoscute la data constatării sau pronunțării ei, ar fi determinat neoperarea reabilitării. 

 

Secțiunea 9.2 Jurisdicția internă  

 

Articolul 102 

(1) Orice decizie a unui organ CDR poate fi contestată prin căi de atac interne și / sau externe. 

(2) Deciziile unui organ CDR pot fi contestate, inițial obligatoriu la nivel intern CDR, la 

organele CDR prevăzute de Statut și apoi și la nivel exterior CDR, în fața instanței judecătorești 

competente.  

(3) Excepție fac deciziile Adunării generale naționale, pentru care nu există căi interne de atac, 

contestarea făcându-se direct la instanța judecătorească. 
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(4) Căile de atac interne au statutul de procedură administrativ-jurisdicțională și constau în 

două grade succesive de jurisdicție internă, dacă prin Statut sau Regulament nu se prevede, 

prin excepție, un o singură cale internă de atac sau, dimpotrivă, trei căi interne de atac. 

(5) Parcurgerea căii interne de atac în prim grad de jurisdicție prevăzută la alin.(4) este 

obligatorie și înlocuiește recursul grațios cu rol de procedură prealabilă prevăzut de legislația 

privind contenciosul administrativ. 

(6) Organul ierarhic superior din cadrul CDR, inclusiv CTD, nu are dreptul să anuleze sau 

modifice decizia organului ierarhic inferior altfel decât prin procedura căilor de atac prevăzute 

de prezentul capitol, având însă dreptul să se informeze pe baza dreptului și obligației de 

exercitare a controlului ierarhic și să procedeze la sesizarea, ca parte prezumată interesată, pe 

sine însuși sau pe alt organ abilitat a declanșa calea de atac contra deciziei în cauză. 

(7) Contestarea unei decizii a unui organ CDR prin exercitarea căilor de atac prevăzute de 

prezenta lege se poate face de către membrul CDR afectat, organul CDR interesat, forma 

autonomă de exercitare a profesiei interesată, precum și de orice persoane interesate. 

(8) Termenul de exercitare a oricărei căi de atac interne este de 15 zile de la adoptarea deciziei 

sau, după caz, de la data la care contestatarul a luat-o la cunoștință sau trebuia și putea să o 

cunoască, în urma publicării, comunicării sau în alt mod.  

(9) Contestarea nu suspendă de drept decizia atacată, în măsura în care prin Statut sau prin 

dispoziții legale nu se prevede altfel. Organul CDR sesizat și abilitat să se pronunțe asupra căii 

de atac interne exercitate poate suspenda provizoriu decizia contestată, din oficiu sau la cererea 

contestatarului, până la soluționarea de către sine sau până la epuizarea căilor interne de atac. 

În caz de cale de atac în fața instanțelor judecătorești, suspendării actului atacat i se aplică 

regimul de drept comun incident în materia respectivă. 

(10) Contestarea unei decizii a unui organ al CDR poate fi făcută la nivel exterior CDR, în 

justiție, numai pe motive de încălcare a prevederilor imperative ale legislației în vigoare sau 

reglementărilor interne ale CDR, ca temeinicie și / sau legalitate și regularitate, iar la nivel 

intern, și pe motive de oportunitate, cu excepția cazului în care vizate sunt decizii în materie 

disciplinară, pentru care nici calea de atac internă nu poate viza oportunitatea deciziei.  

(11) Organul CDR abilitat să se pronunțe asupra căii de atac formulate contra deciziei 

contestate, precum și instanțele judecătorești cărora le-a fost supusă spre judecare o cale de 

atac contra unei decizii a unui organ CDR, o vor putea menține integral, modifica în parte sau 

casa cu reținere, pronunțându-se obligatoriu, inclusiv din oficiu, dacă e cazul, și asupra 

efectelor juridice eventual deja produse de respectiva decizie.  

(12) Deciziile individuale ale organelor CDR au caracter jurisdicțional, când sunt date în 

soluționarea unei căi de atac contra unei decizii a unui alt organ CDR, inclusiv contra refuzului 

tacit de a adopta o decizie. 

(13) Atacarea unui act în căi de atac externe, după parcurgerea primului grad de jurisdicție 

internă, fără epuizarea căilor interne de atac, în exercitarea dreptului constituțional de liber 

acces la justiție și a calificării ca facultative a jurisdicțiilor speciale administrative, suspendă 

de drept judecarea în eventuale noi grade de jurisdicție internă, repunerea pe rol în procedura 

internă de contestare putându-se face numai după retragerea sau anularea acțiunii, soluționarea 

ei definitivă în fond sau încetarea, în orice alt mod, a procesului în fața instanțelor judecătorești, 

iar soluționarea in sistemul de jurisdicție internă va ține cont, dacă e cazul, de autoritatea de 

lucru judecat pe care o are hotărârea definitivă a instanței judecătorești.  

(14) Prevederile legislației de contencios administrativ și de procedură civilă sunt aplicabile, 

în măsura în care prin Lege, Norme și Statut nu se prevede altfel ori specificul acestora este 

incompatibil cu natura și specificul CDR.  

 

Articolul 103 
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(1) Competența de judecare a căii interne de atac în primă instanță contra deciziilor unui organ 

CDR aparține organului CDR ierarhic imediat superior. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), respectiv când sunt organe de tip sau nivel diferit, 

se aplică următoarele reguli particulare privind competența de judecare a căii interne de atac în 

primă instanță contra deciziilor unui organ CDR: 

a) Hotărârile Adunării generale teritoriale pot fi atacate în fața Biroului executiv; 

b) Hotărârile disciplinare ale Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj privind sancțiunea 

de excludere pot fi atacate în fața Consiliul național; 

c) Hotărârile disciplinare ale Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj privind alte sancțiuni 

decât excluderea, precum și Hotărârile arbitrale ale Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj 

pot fi atacate în fața Biroului executiv; 

d) Hotărârile disciplinare precum și cele arbitrale ale Comisiei Teritoriale de Disciplină și 

Arbitraj pot fi atacate în fața Consiliului teritorial; 

e) Hotărârile organizatorice ale Comisiei Teritoriale de Disciplină și Arbitraj pot fi atacate în 

fața Adunării generale teritoriale; 

(3) Competența de judecare a căii interne de atac în a doua instanță, contra deciziilor unui organ 

CDR date în cale de atac în primă instanță internă, aparține organului CDR ierarhic imediat 

superior. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin.(3), respectiv când sunt organe de tip sau nivel diferit, 

se aplică următoarele reguli particulare privind competența de judecare a căii interne de atac în 

a doua instanță contra deciziilor unui organ CDR date în cale de atac în primă instanță: 

a) Hotărârile Adunării generale teritoriale date, în cale de atac în primă instanță internă, contra 

Hotărârilor Comisiei teritoriale de cenzori sau contra Hotărârilor Consiliului teritorial pot fi 

atacate în fața Biroului executiv; 

b) Hotărârile Consiliului teritorial date, în cale de atac în primă instanță internă, contra 

Hotărârilor Președintelui teritorial, precum și contra Hotărârilor disciplinare ale Comisiei 

Teritoriale de Disciplină și Arbitraj  privind alte sancțiuni decât excluderea pot fi atacate în fața 

Biroului Executiv; 

c) Hotărârile Consiliului teritorial date, în cale de atac în primă instanță internă, contra 

Hotărârilor disciplinare ale Comisiei Teritoriale de Disciplină și Arbitraj  privind sancțiuni de 

excludere pot fi atacate în fața Consiliului național; 

(5) Prin excepție, nu există cale de atac în a doua instanță internă contra deciziilor unui organ 

CDR date în cale de atac în primă instanță internă, în următoarele cazuri: 

a) Hotărârile adunării generale naționale date în cale de atac în primă instanță internă contra 

Hotărârilor Comisiei naționale de cenzori, precum și contra Hotărârilor Consiliului național; 

b) Hotărârile Biroului executiv date în cale de atac în primă instanță internă contra Hotărârilor 

Adunării generale teritoriale; 

c) Hotărârile Consiliului național date în cale de atac în primă instanță internă contra 

Hotărârilor Biroului executiv;  

(6) Soluția dată, atât în prima, cât și, când este cazul, în a doua sau a treia cale internă de atac 

poate fi contestată în calea de atac externă, fiind aplicabile în rest prevederile legislației de 

contencios administrativ și de procedură civilă.  

(7) Prin excepție de la prevederile art.37 alin.(7), exercitarea căilor de atac contra deciziilor 

organelor CDR se poate face în anumite cazuri de un spectru mai limitat de entități, după cum 

urmează:  

a) Hotărârile disciplinare ale Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj pot fi atacate numai 

de către membrul CDR care a făcut obiectul procedurii disciplinare și de către Președintele 

CDR;  



 40 

b) Hotărârile disciplinare ale Comisiei Teritoriale de Disciplină și Arbitraj pot fi atacate numai 

de către membrul CDR care a făcut obiectul procedurii disciplinare și de către Președintele 

teritorial;  

c) Hotărârile arbitrale ale Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj pot fi atacate numai de 

către CTD ce a fost parte în procedura arbitrală; 

d) Hotărârile arbitrale ale Comisiei Teritoriale de Disciplină și Arbitraj pot fi atacate numai de 

către entitățile ce au fost parte în procedura arbitrală; 

(8) Hotărârile Președintelui CDR pot fi atacate în a treia cale internă de atac în fața Adunării 

generale naționale. 

(9) Prevederile prezentului capitol nu sunt aplicabile litigiilor de muncă sau litigiilor civile care 

intervin între CDR și alte entități, chiar dacă acele entități au și calitatea de membru CDR 

respectiv formă autonomă de exercitare a profesiei sau persoanele titulare, acționari / asociați 

sau alții asemenea au calitate de membru CDR.  

(10) În cazurile prevăzute la alin.(9), nefiind incidentă procedura jurisdicțională internă de 

contestare, în condiții de contradictorialitate, prin căi interne sau externe de atac reglementate 

de prezentul capitol, a deciziilor organului CDR în cauză, este admisibilă intervenția organului 

ierarhic superior, sesizat pe orice cale, ce poate anula sau modifica decizia contestată a 

organului CDR ierarhic inferior, în măsura în care litigiul nu a fost deja adus în fața justiției 

sau supus arbitrajului sau vreunei căi de soluționare prevăzute de o lege specială. 

 

Articolul 104 

(1) Hotărârile disciplinare ale Comisiei naționale de Disciplină și Arbitraj și Hotărârile 

disciplinare ale Comisiilor teritoriale de Disciplină și Arbitraj privind suspendarea și 

excluderea din profesie devin executorii numai la data expirării termenului de exercitare a căii 

de atac, iar celelalte decizii ale organelor CDR devin executorii din momentul adoptării lor, 

dacă în cuprinsul lor nu se prevede expres altfel.  

(2) Prin excepție de la prevederile art.37 alin.(9), căile de atac formulate față de decizii privind 

sancțiuni disciplinare suspendă efectele acestora astfel: 

a) pentru deciziile de sancționare cu excludere din profesie, până la soluționarea definitivă, în 

această perioadă sancțiunea de excludere producând efectele uneia de suspendare din profesie;  

b) pentru deciziile de sancționare cu suspendare din profesie, numai la calea de atac în primă 

instanță internă, până la soluționarea acesteia, dacă organul abilitat nu decide și dacă membrii 

CDR vizați nu fac parte din Consiliul național, Comisia națională de cenzori și Comisia 

Națională de Disciplină și Arbitraj, indiferent dacă sunt sau nu săvârșite în calitate sau în 

legătură cu calitatea de membru al respectivului organ, și nici nu fac parte din Consiliul 

teritorial, Comisia teritorială de cenzori sau Comisia teritorială de disciplină și arbitraj; 

c) pentru deciziile de sancționare cu suspendare din profesie, în căile de atac interne, până la 

soluționarea acestora, dacă organul abilitat nu decide altfel conform art.37 alin.(9) și dacă 

membrii CDR vizați fac parte din Consiliul național, Comisia națională de cenzori și Comisia 

Națională de Disciplină și Arbitraj, indiferent dacă sunt sau nu săvârșite în calitate sau în 

legătură cu calitatea de membru al respectivului organ, sau fac parte din Consiliul teritorial, 

Comisia teritorială de cenzori sau Comisia teritorială de disciplină și arbitraj; 

(3) Neexercitarea unei căi de atac obligatorii sau respingerea solicitării formulate în cadrul 

ultimei căi de atac obligatorii interne sau a ultimei căi externe se consideră epuizare a căilor de 

atac.  

(4) Cercetarea disciplinară preliminară efectuată de Președintele CDR și Președintele teritorial, 

precum și activitatea jurisdicțională a Comisiei Națională de Disciplină și Arbitraj și a 

Comisiilor Teritoriale de Disciplină și Arbitraj, se desfășoară în condiții de confidențialitate 

față de orice alt organ al CDR și față de membrii CDR nevizați specific de judecată, cu excepția 

reprezentanților Comisia națională de cenzori și ai Comisiilor teritoriale de cenzori care doresc 
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să asiste la proceduri sub obligația păstrării confidențialității. Se fac accesibile altor organe 

CDR și membrilor CDR neimplicați și se pot face și publice numai Hotărârile disciplinare ale 

Comisiilor Teritoriale de Disciplină și Arbitraj și Hotărârile Disciplinare ale Comisiei 

Naționale de Disciplină și Arbitraj de aplicare de sancțiuni disciplinare, și numai cu eliminarea 

considerentelor / motivării respectivelor decizii.  

(5) În aplicarea prezentului Regulament, Consiliul Național poate emite o Procedură specifică 

prin care să stabilească detalii privind procedura disciplinară și privind judecarea căilor de atac 

interne contra hotărârilor organelor CDR, în completare aplicându-se prevederile Codului de 

procedură civilă și dispozițiile procedurale din legislația de contencios administrativ, în măsura 

în care nu sunt incompatibile cu prevederile prezentei legi și specificul CDR.  

 

 

Capitolul 10 Dispoziții finale și tranzitorii 

 

Articolul 105 

(1) Forma inițială a prezentului Regulament este aprobată prin Ordin al ministrului sănătății și 

considerată acceptată implicit de către membrii CDR. 

(2) În scopul realizării rolului și atribuțiilor care îi revin, CDR coordonează metodologic, 

monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prevederilor prezentului 

Regulament de către organele de conducere, de control și jurisdicționale la nivel național și 

teritorial. 

(3) Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile de drept comun, în 

măsura în care nu sunt contrare prevederilor Legii 546/2015, Statutului CDR sau Codului 

deontologic al dieteticianului. 
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