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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. c) și d) din Regulamentul electoral,  

raportat la dispozițiile Regulamentului electoral potrivit cărora: 

- membrii consiliilor colegiilor teritoriale, precum și reprezentanții în Adunarea 

generală națională se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat - art. 1 alin. (1), 

- comisiile electorale ale colegiilor teritoriale „pregătesc și organizează în bune condiții 

desfășurarea alegerilor la nivel local, în funcție de numărul total de membri, astfel 

încât să se asigure exprimarea secretă a votului” - art. 18 lit. a), 

- președintele comisiei electorale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru 

exprimarea secretă a votului - art. 46 alin. (2), 

văzând și prevederile art. 3 din Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 9/7.11.2019, 

potrivit căruia „se va asigura un număr de ștampile egal cu cel al cabinelor de vot stabilite prin 

decizie a comisiei electorale”, 

ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 12 noiembrie 2019, 

Comisia Electorală Centrală 
 

adoptă următoarea 

Decizie de îndrumare 
  

 Art. 1. Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor adopta măsurile necesare pentru 

asigurarea exprimării secrete a votului. 

 Art. 2. În vederea exprimării libere, directe și secrete a votului vor fi amplasate cabine de 

vot în sala în care se vor desfășura alegerile.   

 Art. 3. Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor adopta decizii prin care se va stabili 

numărul de cabine de vot necesare,  în funcție de numărul total de membri cu drept de vot. 

 

Președintele Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT  

 
 
 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Sebastian Alexandru NEICONI 

 
 
Decizia CEC nr. 15/DI3 
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