Colegiul Medicilor Dentiști din România
Comisia Electorală Centrală

Decizia nr. 5
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,
Raportat la solicitarea de a comunica procedura alegerii membrilor biroului executiv al
colegiului teritorial,
Comisia Electorală Centrală emite prezenta

Decizie de îndrumare
cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor
art. 68 alin. (1)-(3) din Regulamentul electoral
1. După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaților aleși local și
atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului teritorial, președintele comisiei
electorale locale convoacă, la data de 09.12.2015, prima ședință a consiliului colegiului
teritorial, pentru alegerea biroului executiv, potrivit calendarului electoral aprobat prin Decizia
Consiliului național nr. 11/2015.
2. Candidaturile membrilor consiliului colegiului teritorial pentru biroul executiv local se
depun la secretarul comisiei electorale la data de 09.12.2015.
3. Poate depune candidatura pentru biroul executiv local oricare dintre membrii
consiliului colegiului teritorial.
4. Sub conducerea președintelui comisiei electorale a colegiului teritorial se desfășoară
prima ședință a consiliului colegiului teritorial, în cadrul căreia se aleg prin vot secret membrii
biroului executiv local, potrivit dispozițiilor art. 68 alin. (3) din Regulamentul electoral.
5. Modelul buletinului de vot va fi stabilit de comisia electorală a colegiului teritorial.
6. Votarea se va face prin tăierea cu linie continuă a candidaților respinși.
7. Primii cinci candidați aleși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pozitive
obținute în urma exprimării votului secret de către membrii consiliului colegiului teritorial vor
forma biroul executiv local.
8. După anunțarea rezultatelor de către comisia electorală teritorială, cei cinci candidați
prevăzuți la pct. 7 se vor întruni de îndată în prima ședință a biroului executiv și vor prezenta
comisiei și consiliului structura biroului executiv decisă de comun acord sau prin vot secret,
dacă nu există un acord.
9. După stabilirea structurii biroului executiv local, comisia electorală a colegiului
teritorial va încheia procesul-verbal privind desfășurarea alegerilor, în două exemplare, din care
unul va fi comunicat Comisiei Electorale Centrale prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire și prin fax.
10. Procesul-verbal prevăzut la pct. 9 va cuprinde:
a) numărul total al membrilor consiliului colegiului teritorial;
b) numărul membrilor consiliului colegiului teritorial prezenți la votare;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
d) numărul voturilor anulate;
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e) numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat, în condițiile
îndeplinirii cvorumului;
f) structura biroului executiv local;
g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a
acestora.

Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Jean Diaconu

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Doina Maria Voinescu

București, 18 noiembrie 2015

Pagina 2 din 2

