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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: 

- art. 526 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare și 

Legea nr. 95/2006) potrivit căruia alegerea organelor de conducere de la nivel 

teritorial sau național se face conform Regulamentului electoral aprobat de 

Consiliul național al CMSR, 

- art. 3 din Regulamentul electoral conform căruia dreptul de vot îl au numai medicii 

stomatologi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au plătită la zi cotizația, în condițiile legii; 

b) nu sunt suspendați din calitatea de membru al CMSR/nu au suspendat 

dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog; 

c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate 

prevăzute la art. 489 și art. 490 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

- art. 489 din Legea nr. 95/2006 potrivit căruia este nedemn de a exercita profesia 

de medic stomatolog: 

- medicul stomatolog care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu 

intenție a unei infracțiuni contra umanității sau vieții în împrejurări legate 

de exercitarea profesiei de medic stomatolog și pentru care nu a intervenit 

reabilitarea; 

- medicul stomatolog căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita 

profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară. 

- art. 490 alin. (1) și 2) din Legea nr. 95/2006 conform căruia exercitarea profesiei 

de medic stomatolog este incompatibilă cu: 

a) calitatea de angajat sau colaborator al unităților de producție ori 

distribuție de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de 

tehnică dentară; 

b) exercitarea în calitate de medic stomatolog, în mod nemijlocit, de activități 

de producție, comerț sau prestări de servicii; 

c) orice ocupație de natură a aduce atingere demnității profesionale de 

medic stomatolog sau bunelor moravuri; 

d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru 

exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical 

eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de 

muncă; 
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e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea 

sănătății pacientului sau în scop criminal. 

excepție de la prevederile lit. b) făcând activitățile de prevenție de medicină 

dentară, 

- art. 4 alin. (2) din Regulamentul electoral, potrivit căruia dreptul de a fi ales în 

organele de conducere ale CMSR, la nivel local sau național, îl au numai medicii 

stomatologi care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 lit. a)-c) și care nu au 

fost sancționați disciplinar, la nivel local sau național, în conformitate cu 

prevederile art. 544 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 7 alin. (1) din Regulamentul electoral, conform căruia membrii comisiei 

electorale a colegiului teritorial nu pot candida la funcțiile elective din cadrul 

colegiului teritorial în care au fost aleși ca membri ai comisiei electorale și nici la 

funcțiile elective de la nivel național, 

- art. 98 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare al CMSR adoptat 

prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările 

ulterioare (denumit în continuare și ROF), potrivit căruia funcția de membru al 

comisiei de disciplină a colegiului teritorial, respectiv de membru al Comisiei 

superioare de disciplină este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții de 

conducere sau de control în cadrul CMSR, cu excepția exercitării calității de 

membru în adunarea generală a colegiului teritorial și a mandatului de membru 

în Adunarea generală națională, 

văzând și prevederile pct. 1 din Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 14/12.11.2019, 

ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 13 noiembrie 2019, 

Comisia Electorală Centrală 
 

adoptă următoarea 

Decizie de îndrumare 
  

 Art. 1. Pot candida la funcția de membru în consiliul colegiului teritorial și/sau de 

reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională toți membrii colegiului 

teritorial care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulamentul electoral, 

inclusiv membrii comisiilor de disciplină, cu excepția membrilor comisiei electorale a colegiului 

teritorial și a membrilor Comisiei Electorale Centrale. 

 Art. 2. La nivelul colegiilor teritoriale, comisiile electorale vor verifica pentru toate 

candidaturile depuse îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulamentul 

electoral, cu observarea prevederilor art. 7 alin. (1) și (2) din Regulamentul electoral, și vor admite 

sau respinge candidaturile în consecință.  
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 Art. 3. - (1) Verificarea existenței situației de incompatibilitate prevăzută la art. 98 alin. 

(6) din ROF se va efectua de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale numai pentru acei 

candidați care au fost aleși în funcția pentru care au candidat. 

 (2) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor comunica Comisiei Electorale Centrale, 

împreună cu procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale prevăzut la art. 59 din Regulamentul 

electoral, situațiile de incompatibilitate constatate în cazul membrilor aleși, precum și pentru 

membrii supleanți. 

 (3) În termen de 15 zile de la data alegerii, candidații aleși aflați în una din situațiile de 

incompatibilitate vor renunța la funcția incompatibilă cu mandatul pe care urmează să îl exercite 

sau la mandatul pentru care au fost aleși. 

 

Președintele Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT  

 
 
 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Sebastian Alexandru NEICONI 
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