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În temeiul art. 24 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, denumit în continuare și Regulamentul
electoral,
având în vedere prevederile art. 29 lit. d) din Regulamentul electoral,
raportat la solicitările cuprinse în adresele comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale,
denumite în continuare și comisiile electorale locale, înregistrate la Comisia Electorală Centrală
sub nr. 22-24/6.11.2019, nr. 51/6.11.2019 și nr. 82/7.11.2019,
ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 7 noiembrie 2019,

Comisia Electorală Centrală
adoptă următoarea

Decizie de îndrumare
1. Intervalul orar pentru depunerea candidaturilor în zilele de 11 și 12 noiembrie 2019 este
stabilit la nivelul fiecărui colegiu teritorial, prin decizie a comisiei electorale locale.
2. Declarațiile membrilor comisiilor electorale locale prevăzute la art. 7 din Regulamentul
electoral și componența acestor comisii, completate conform modelului prevăzut în anexa la
Decizia CEC nr. 6/4.11.2019, vor fi comunicate Comisiei Electorale Centrale prin poștă electronică
și în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
3. Modelul declarației de candidatură locală este prevăzut în anexa la Decizia CEC nr. 11/
7.11.2019.
4. Amprenta ștampilei comisiei electorale locale va avea dimensiunea de 30 mm și va fi
folosit tuș de culoare albastră.
5. Sintagma „cotizația plătită la zi” va fi interpretată în sensul că, pentru exercitarea
drepturilor electorale, membrii corpului profesional trebuie să aibă achitată cotizația aferentă
lunii octombrie 2019, cu excepția medicilor stomatologi plătiți din fonduri publice și pentru care
cotizația se virează direct colegiilor teritoriale, caz în care luna de referință va fi luna septembrie
2019.
6. Intervalul orar în care se va desfășura alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial
și a reprezentanților în Adunarea generală națională se stabilește de comisia electorală locală,
pentru turul I și II, la nivelul fiecărui colegiu teritorial, cu încadrarea în intervalul 08.00 - 20.00
(începerea votării nu va avea loc mai devreme de ora 08.00, iar închiderea votării nu va avea loc
mai târziu de ora 20.00, cu excepția situației în care la ora 20.00 mai sunt alegători prezenți în
secția de votare), în condițiile prevăzute în Decizia CEC nr. 8/7.11.2019. Intervalul orar stabilit va
fi același atât pentru turul I, cât și pentru turul II, dacă este cazul.
7. Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisiile electorale locale prin aplicarea
ștampilei proprii pe prima pagină a buletinului de vot la momentul înmânării acestuia către
alegător, conform mențiunilor din Decizia CEC nr. 10/7.11.2019.
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8. În zilele de 21 și 23 noiembrie 2019 se desfășoară, la nivelul colegiilor teritoriale,
adunări generale de alegeri, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.
9. Modelul ștampilei cu mențiunea „Votat” este stabilit prin Decizia CEC nr. 9/7.11.2019.
10. Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 489 și 490 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, de natură a împiedica exercitarea profesiei de medic stomatolog este
inclusă în modelul declarației de candidatură locală prevăzut în anexa la Decizia CEC nr. 11/
7.11.2019.
11. Potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1), art. 38 alin. (3) și art. 40 alin. (1) din Regulamentul
electoral, un membru al unui colegiu teritorial poate candida local pentru alegerea ca membru
în consiliul colegiului teritorial și ca reprezentant în Adunarea generală națională.
12. Pentru stabilirea numărului reprezentanților colegiului teritorial în Adunarea generală
națională, al membrilor în consiliul colegiului teritorial și al membrilor supleanți prevăzuți la art.
21 alin. (3) și 73 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor
Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu
modificările și completările ulterioare, se va lua în considerare numărul de membri înscriși în
colegiul teritorial, respectiv atât membri activi, cât și membri suspendați.
13. Listele cu membrii cu drept de vot se afișează cel mai târziu la data de 11.11.2019,
dată la care se pot depune candidaturile pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliului colegiului
teritorial și al Adunării generale naționale.
Listele se afișează la sediul colegiului teritorial și vor cuprinde, în ceea ce privește membrii
cu drept de vot, numai numele și prenumele acestora.
14. Poate exercita dreptul de vot orice membru înscris în colegiul teritorial care
îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 lit. b) și c) din Regulamentul electoral și care face dovada
achitării plății cotizației până la momentul solicitării buletinului de vot.
15. Membrii care achită cotizația ulterior afișării listelor prevăzute la pct. 13 vor fi
menționați într-o listă suplimentară care se actualizează până la momentul închiderii votării.
Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Sebastian Alexandru NEICONI

Decizia CEC nr. 13/DI1
București, 7 noiembrie 2019
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