Colegiul Medicilor Dentiști din România
Comisia Electorală Centrală

Decizia nr. 57
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. a)-d) din Regulamentul electoral,
ca urmare a adreselor comunicate de către colegiile teritoriale,
Comisia Electorală Centrală emite prezenta

Decizie de îndrumare
cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor
art. 9 din Regulamentul electoral
I. Prevederi legale incidente
A.1. Regulamentul electoral
„Art. 9. - (1) Comisiile de cenzori la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv la nivel național
vor fi formate din 3 membri.
(2) Pe lângă cei 3 membri pot fi aleși până la 2 membri supleanți.
(3) Mandatul membrilor comisiei de cenzori este de 4 ani.
(4) După aprobarea listelor finale de candidați, dacă se constată că nu sunt candidați
pentru funcția de cenzor sau dacă aceștia nu sunt în număr suficient, adunarea generală a
colegiului teritorial sau, după caz, Adunarea generală națională va aproba cenzorul extern,
propus în condițiile legii.
(5) Adunarea generală a colegiului teritorial, respectiv Adunarea generală națională poate
opta în orice moment pentru aprobarea unui cenzor extern, propus de consiliul colegiului teritorial
sau, după caz, de Consiliul național al CMDR.
(6) Cenzorul extern poate fi persoană fizică sau persoană juridică, autorizată conform
prevederilor legale.”
II. Dispoziții:
1. În situația în care adunarea generală a colegiului teritorial nu a optat pentru numirea
unui cenzor extern anterior organizării alegerilor pentru mandatul 2015-2019 și nu au fost
depuse cel puțin 3 candidaturi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori a colegiului
teritorial, comisia de cenzori aflată în funcție în prezent va asigura interimatul până la întrunirea
în ședință ordinară a adunării generale a colegiului teritorial în primul trimestru al anului 2016,
dată la care se va aproba un cenzor extern propus de consiliul colegiului teritorial.
2. Dacă nu este posibilă asigurarea interimatului în condițiile prevăzute la pct. 1, consiliul
colegiului teritorial va efectua diligențele necesare pentru contractarea serviciilor unui cenzor
extern pe o perioadă limitată, respectiv până la data întrunirii în ședință ordinară a adunării
generale a colegiului teritorial în primul trimestru al anului 2016.
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3. La nivel local, pentru mandatul 2015-2019 nu se organizează alegeri pentru mandatul
de membru în comisia de cenzori a colegiului teritorial dacă:
a) adunarea generală a colegiului teritorial a optat anterior organizării alegerilor
pentru numirea unui cenzor extern;
b) nu au fost depuse cel puțin 3 candidaturi pentru mandatul de membru în comisia
de cenzori a colegiului teritorial.
4. La nivel național, pentru mandatul 2015-2019 nu se organizează alegeri pentru
mandatul de membru în comisia de cenzori a Colegiului Medicilor Dentiști din România, având în
vedere că Adunarea generală națională a optat pentru numirea unui cenzor extern anterior
organizării alegerilor pentru mandatul 2015-2019.
5. Comisia electorală centrală nu va valida alegerile pentru mandatul de membru al
comisiei de cenzori la nivel local în situația în care nu au fost depuse cel puțin 3 candidaturi pentru
această funcție, raportat la prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul electoral.

Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Jean Diaconu

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Doina Maria Voinescu

București, 27 noiembrie 2015
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