Colegiul Medicilor Dentiști din România
Comisia Electorală Centrală

Decizia nr. 4
În temeiul art. 27 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentiști din România
aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 59/2011, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 32 lit. c)-d) din Regulamentul electoral,
Comisia Electorală Centrală emite prezenta

Decizie de îndrumare
cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 20 lit. d) din Regulamentul electoral
1. Dosarul de candidatură cuprinde, potrivit art. 36 din Regulamentul electoral,
declarația de candidatură locală/națională, însoțită, în funcție de opțiunea candidatului, de
prezentarea activității profesionale și a principalelor obiective urmărite privind activitatea
CMDR. Candidaturile se depun personal sau prin împuternicit la secretarul comisiei electorale a
colegiului teritorial sau, după caz, la secretarul Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu
termenele calendarului electoral, conform art. 35 alin. (1) din Regulamentul electoral.
2. Termenul de ”procură” precizat la art. 20 lit. d) din Regulamentul electoral se va
interpreta în sensul de ”împuternicire”, ”delegație” care poate fi dată unei terțe persoane în
vederea depunerii dosarului de candidatură. Nu este necesar ca înscrisul să fie autentificat de
notarul public. Acesta va fi depus în original la secretarul comisiei electorale împreună cu
dosarul de candidatură și va conține datele de identificare ale candidatului și ale
împuternicitului, precum și semnătura candidatului.
3. În vederea primirii și înregistrării dosarului de candidatură, documentele care îl
alcătuiesc vor fi comunicate secretarului comisiei electorale, în original, semnate de candidat,
împreună cu înscrisul prevăzut la pct. 2.
4. Comisia electorală nu va primi dosarul de candidatură dacă documentele care îl
alcătuiesc, respectiv înscrisul prevăzut la pct. 2, nu sunt prezentate în original, semnate de
candidat, ori dacă acestea nu sunt conforme cu prevederile Regulamentului electoral sau ale
prezentei decizii.
5. Împuternicirea poate fi dată doar pentru depunerea dosarului de candidatură, nu și
pentru semnarea declarației de candidatură și a celorlalte documente din dosar.
Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Jean Diaconu

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Doina Maria Voinescu

București, 18 noiembrie 2015
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