Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Str. Lainici nr. 9, sector 1, 012251, București
Tel.: 0737.666.308 ▪ fax: 0314.334.586 ▪ secretariat@cmdr.ro

CEC | Comisia Electorală Centrală

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. c) și 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. 95, 96 și 99/8.11.2019, nr. 108 și 111/11.11.2019, nr. 147/12.11.2019,
ținând cont de cele menționate în procesele-verbale din 11 și 12 noiembrie 2019,

Comisia Electorală Centrală
adoptă următoarea

Decizie de îndrumare
1. Potrivit art. 98 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor
Stomatologi din România, „funcția de membru al comisiei de disciplină a colegiului teritorial, respectiv
de membru al Comisiei superioare de disciplină este incompatibilă cu exercitarea oricărei altei funcții
de conducere sau de control în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, cu excepția
exercitării calității de membru în adunarea generală a colegiului teritorial și a mandatului de membru
în Adunarea generală națională”.
Având în vedere prevederile mai sus-menționate, ce se regăsesc și în cadrul art. 1 alin. (6) din
Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor
Stomatologi din România, pe de o parte nu există o incompatibilitate între calitatea de membru al
comisiei de disciplină și cea de membru al adunării generale a colegiului teritorial sau cea de
reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională, iar pe de altă parte este
incompatibilă deținerea funcției membru în comisia de disciplină cu exercitarea unei funcții de
conducere, sau, dacă ne raportăm la etapa actuală a alegerilor din cadrul corpului profesional, cu
exercitarea funcției de membru al consiliului colegiului teritorial.
Conform dispozițiilor art. 100 alin. (1) din ROF, calitatea de membru al comisiei de disciplină
poate înceta și prin demisie, în funcție de opțiunea persoanei în cauză, situație în care aceasta se
înaintează biroului executiv al colegiului teritorial aflat în exercitarea mandatului.
Potrivit art. 64 din Regulamentul electoral, atribuirea mandatelor locale pentru organele de
conducere nou alese se va face de către comisia electorală a colegiului teritorial, după validarea
alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală, membrii birourilor executive ale colegiilor
teritoriale urmând să își exercite mandatul începând cu data precizată în cuprinsul deciziilor de
validare, până la acea dată activitatea colegiilor teritoriale fiind asigurată de către birourile executive
în actuala componență.
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2. Conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul electoral, secretarul comisiei electorale
primește și înregistrează depunerea candidaturii, menționând într-un registru toate actele
primite de la candidat, și înaintează candidatura comisiei electorale corespunzătoare.
În vederea înregistrării candidaturii pentru funcția de membru în consiliul colegiului
teritorial și/sau de reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională se va
depune declarația de candidatură locală prevăzută la art. 33 alin. (1) și (2) din Regulamentul
electoral, însoțită, dacă este cazul, de procura specială notarială și/sau, în situația în care nu
există depuse în dosarul profesional al medicului stomatolog, de documente prin care se face
dovada deținerii unui grad profesional (medic rezident, medic specialist, medic primar) ori alte
înscrisuri prin care se atestă îndeplinirea condițiilor legale și regulamentare necesare pentru a
candida.
Regulamentul electoral nu prevede necesitatea depunerii unui curriculum vitae.
3. Buletinele de vot pentru alegerea membrilor în consiliul colegiului teritorial și a
reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională vor respecta modelul
prevăzut în anexa la Decizia CEC nr. 10/7.11.2019, singurele informații care se vor regăsi în
patrulaterul aferent unui candidat fiind numele și prenumele acestuia.
4. Potrivit art. 38 alin. (8) din Regulamentul electoral, „cel care și-a depus candidatura,
dar care nu poate participa la alegeri din cauze de forță majoră, rămâne înscris pe lista de
candidați”.
Raportat inclusiv la împrejurarea că Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și
funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și
completările ulterioare, precum și Regulamentul electoral nu prevăd expres faptul că
participarea la vot este obligatorie, prevederile art. 38 alin. (8) din Regulamentul electoral vor fi
interpretate în sensul că medicul stomatolog care și-a depus candidatura pentru funcția de
membru al consiliului colegiului teritorial și/sau de reprezentant al colegiului teritorial în
Adunarea generală națională și care nu poate participa la alegeri din motive întemeiate, rămâne
înscris pe lista de candidați.
Conform art. 32 alin. (1) din Regulamentul electoral, candidaturile se depun personal sau
prin împuternicit cu procură specială notarială la secretarul comisiei electorale a colegiului
teritorial în conformitate cu termenele calendarului electoral, fiind astfel obligatorie prezența
medicului stomatolog care dorește să își depună candidatura doar în această etapă a alegerilor,
în măsura în care nu a mandatat prin procură specială notarială un împuternicit pentru acest
demers.
5. Comunicările dintre comisiile electorale locale și Comisia Electorală Centrală, inclusiv
solicitările privind îndrumarea cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor Regulamentului
electoral, se realizează în scris și se comunică la adresele oficiale de poștă electronică, la sediul
colegiilor teritoriale sau la numerele de fax indicate în corespondența comisiilor electorale.

CMSR | CEC | Alegeri 2019
Pagina 2 din 3

Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Str. Lainici nr. 9, sector 1, 012251, București
Tel.: 0737.666.308 ▪ fax: 0314.334.586 ▪ secretariat@cmdr.ro

CEC | Comisia Electorală Centrală

6. Buletinele de vot pentru alegerea membrilor în consiliul colegiului teritorial și a
reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională vor respecta modelul
prevăzut în anexa la Decizia CEC nr. 10/7.11.2019, singurele informații care se vor regăsi în
patrulaterul aferent unui candidat fiind numele și prenumele acestuia.
7. Conform art. 39 alin. (1) din Regulamentul electoral, Comisia Electorală Centrală aprobă
pentru fiecare comisie electorală a colegiilor teritoriale modelul buletinelor de vot locale, iar
acestea vor fi expediate prin fax sau e-mail Comisiei Electorale Centrale înainte de tipărirea
tirajului final, în conformitate cu modelele stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.
Față de aceste dispoziții prevăzute în Regulamentul electoral, pentru aprobarea în
vederea tipării tirajului final al buletinelor vor fi comunicate Comisiei Electorale Centrale
buletinele de vot în forma finală, cu toate elementele prevăzute în modelele stabilite în anexele
1 și 2 la Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 10/7.11.2019, inclusiv denumirea comisiei
electorale a colegiului teritorial, data alegerilor, numărul de locuri eligibile, numărul de candidați
ce pot fi votați, numele și prenumele candidaților, inclusiv culoarea buletinelor de vot.
Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Sebastian Alexandru NEICONI

Decizia CEC nr. 14/DI2
București, 12 noiembrie 2019
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