Colegiul Medicilor Dentiști din România
Comisia Electorală Centrală

Decizia nr. 7
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 solicitările cuprinse în adresa înregistrată sub nr. 58/20.11.2015 și în adresa
înregistrată sub nr. 61/20.11.2015,
Comisia Electorală Centrală emite prezenta

Decizie de îndrumare
1. Pentru desfășurarea valabilă a alegerilor organizate în primul tur de scrutin la nivel local
este necesară participarea a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot.
2. Sintagma ”cotizație plătită la zi” va fi interpretată în sensul că, pentru exercitarea
drepturilor electorale, membrii Colegiului Medicilor Dentiști din România trebuie să aibă achitată
cotizația aferentă lunii octombrie 2015, cu excepția medicilor dentiști plătiți din fonduri publice
și pentru care cotizația se virează direct colegiilor teritoriale, caz în care luna de referință va fi
luna septembrie 2015.
3. Pentru stabilirea numărului de membri în consiliul colegiului teritorial și al
reprezentanților colegiului teritorial în Adunarea generală națională, inclusiv a numărul
membrilor supleanți aferenți, se va lua în considerare numărul de membri înscriși în colegiul
teritorial, respectiv atât membri activi, cât și membri suspendați.
4. Declarațiile de candidatură locală nu se validează de către Comisia Electorală Centrală,
însă aceasta validează candidații aleși local conform prevederilor art. 68 alin. (1) din
Regulamentul electoral.
5. Se recomandă ca modelul declarațiilor de candidatură să fie publicat pe site-ul
colegiului teritorial.
6. În situația în care un membru înscris în colegiul teritorial optează pentru a își depune
candidatura atât pentru funcția de membru în consiliul teritorial, cât și pentru cea de
reprezentant în Adunarea generală națională, este suficientă completarea unei singure declarații
de candidatură cu bifarea corespunzătoare a opțiunilor în cauză.
7. Verificarea existenței situațiilor de incompatibilitate prevăzute la art. 526 și 529 din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 120 din ROF se va
efectua de către comisia electorală teritorială numai pentru acei candidați care au fost aleși în
funcția pentru care au candidat, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul electoral.
În celelalte cazuri de incompatibilitate prevăzute de lege, comisia electorală teritorială va solicita
biroului executiv al colegiului teritorial informații cu privire la situațiile de incompatibilitate
constatate până la acel moment.
8. Intervalul orar pentru depunerea candidaturilor în zilele de 22 și 23 noiembrie 2015
este stabilit la nivel local.
9. Cu privire la intervalul orar privind desfășurarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală
a emis Decizia nr. 3/2015, prin care s-a stabilit intervalul orar unic la nivel național între orele
8.00-16.00.
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10. Se recomandă ca registrul de candidaturi să conțină cel puțin următoarele informații:
a) data solicitării depunerii dosarului de candidatură, b) nume și prenume candidat, c) act de
identitate, d) documente depuse, e) modalitatea de depunere (personal sau prin împuternicit),
f) funcția/funcțiile pentru care candidează, g) semnătura candidat/împuternicit, h) observații.
Prevederile de la pct. 12 par. 2 și 3 referitoare la funcțiile pentru care se candidează la nivel
local/național sunt aplicabile și în ceea ce privește înregistrarea candidaturii.
11. Medicul dentist care dorește să își depună candidatura/împuternicitul acestuia,
precum și alegătorul care dorește să își exercite dreptul de vot se pot legitima cu unul dintre
următoarele acte de identitate aflate în termen de valabilitate: carte de identitate, carte de
identitate provizorie, pașaport, precum și orice alt tip de act de identitate prevăzut de lege.
12. Lista de prezență la vot, inclusiv cea suplimentară întocmită conform prevederilor art.
8 din Regulamentul electoral, va conține cel puțin următoarele informații: a) data turului de
scrutin, b) nume și prenume votant, c) act de identitate, d) semnătură, e) observații.
Dreptul de vot se exprimă direct. La nivel local, comisia electorală NU va înmâna unui
singur alegător mai mult de 3 tipuri de buletine de vot, având culoare diferită, câte unul pentru
fiecare dintre funcțiile ce urmează a fi alese la nivelul colegiului teritorial (membru în consiliul
colegiului teritorial, reprezentant în Adunarea generală națională, membru în comisia de
cenzori), sau, după caz, 2 tipuri de buletine de vot (membru în consiliul colegiului teritorial și
reprezentant în Adunarea generală națională), în situația în care anterior organizării alegerilor sa optat de adunarea generală a colegiului teritorial pentru numirea unui cenzor extern.
La nivel național se vor înmâna fiecărui alegător 4 tipuri de buletine de vot, având culoare
diferită, câte unul pentru fiecare funcție din Biroul executiv național. Ca urmare a faptului că
Adunarea generală națională a optat pentru numirea unui cenzor extern, nu se organizează
alegeri pentru funcția de membru în comisia de cenzori la acest nivel.
Alegătorul care a completat greșit un buletin și solicită un buletin nou va primi un alt
buletin de vot, o singură dată, făcându-se această mențiune în lista de prezență, numai dacă
predă buletinul completat greșit, conform prevederilor art. 47 alin. (1) din Regulamentul
electoral.
Comisia electorală a colegiului teritorial nu va permite exercitarea votului în numele
altei persoane.
13. Declarațiile membrilor comisiei electorale a colegiului teritorial prevăzute în anexa nr.
1 la Regulamentul electoral se arhivează la nivel local.
14. Specificarea, conform prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Regulamentul electoral, a
locului de muncă actual al candidatului se realizează la rubrica ”în prezent în funcția de
...................... la ......................” din declarația de candidatură (pct. 1).
15. Observatorii acreditați cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul
electoral pentru turul I de alegeri pot participa și la turul II de alegeri. Numărul maxim de
observatori va fi stabilit de către comisia electorală a colegiului teritorial astfel încât buna
desfășurare a alegerilor să nu fie perturbată. Observatorii pot participa, la cerere, și la procesul
de numărare a voturilor.
________
Pct. 15 a fost rectificat prin Rectificare din data de 23.11.2015.

16. Medicii dentiști care au solicitat înscrierea în colegiul teritorial și a căror cerere a fost
aprobată, cu cotizația achitată la zi, dar cărora nu li s-a emis încă certificatul de membru al CMDR
ca urmare a lipsei tipizatelor își pot exercita drepturile electorale în condițiile prevăzute de
Regulamentul electoral.
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17. În Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare, sau în Regulamentul de organizare și funționare al Colegiului Medicilor
Dentiști din România, cu modificările și completările ulterioare, aflate în vigoare, nu se mai
regăsește în prezent limitarea de a candida pentru un nou mandat în organele de conducere ale
Colegiului Medicilor Dentiști din România, la nivel local sau național, pentru membrii Colegiului
Medicilor Dentiști din România care au deținut două mandate succesive în colegiul teritorial,
orice membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România putând candida la una dintre funcțiile
de conducere la nivel local sau național, cu excepțiile prevăzute de Regulamentul electoral.

Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Jean Diaconu

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Doina Maria Voinescu

București, 21 noiembrie 2015
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