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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. b)-d) din Regulamentul electoral,  

ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 25 noiembrie 2019, 

Comisia Electorală Centrală 
 

adoptă următoarea 

Decizie de îndrumare 
cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1)-(3)  

din Regulamentul electoral 

 

Art. 1. După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaților aleși local și 

atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului teritorial, președintele comisiei electorale 

locale convoacă prima ședință a consiliului colegiului teritorial pentru alegerea biroului executiv, 

potrivit calendarului electoral aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 21/2CN/2019. 

Art. 2. Depunerea candidaturilor și desfășurarea alegerilor pentru funcțiile din biroul 

executiv teritorial se desfășoară în aceeași zi, conform programului stabilit de comisia electorală 

a colegiului teritorial. 

Art. 3. Prima ședință a consiliului colegiului teritorial se va stabili în una dintre datele de 

27, 28 sau 29 noiembrie 2019, numai după afișarea rezultatelor, primirea rezultatelor eventualelor 

contestații înaintate Comisiei Electorale Centrale, încheierea procesului-verbal de stabilire a 

rezultatelor finale și după validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaților aleși local. 

Art. 4. Programul prevăzut la art. 2 se afișează la sediul colegiului teritorial, va fi adus la 

cunoștința membrilor validați ai consiliului colegiului teritorial cel mai târziu odată cu convocarea 

pentru ședința pentru alegerea biroului executiv, precum și prin orice altă modalitate stabilită de 

comisia electorală locală. 

Art. 5. Candidaturile membrilor consiliului colegiului teritorial pentru biroul executiv local 

se depun la secretarul comisiei electorale conform programului stabilit conform art. 2. 

 Art. 6. Poate depune candidatura pentru biroul executiv local oricare dintre membrii 

consiliului colegiului teritorial.   

 Art. 7. Sub conducerea președintelui comisiei electorale locale se desfășoară prima 

ședință a consiliului colegiului teritorial, în cadrul căreia se aleg prin vot secret membrii biroului 

executiv local, potrivit dispozițiilor art. 65 alin. (3) din Regulamentul electoral. 

 Art. 8. Modelul declarației de candidatură pentru funcția de membru în biroul executiv 

teritorial este prevăzut în anexa nr. 1, iar modelul buletinului de vot este prevăzut în anexa nr. 2. 

 Art. 9. Votarea se va face prin tăierea cu linie continuă a candidaților respinși. 

 Art. 10. Primii cinci candidați aleși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

pozitive obținute în urma exprimării votului secret de către membrii consiliului colegiului 

teritorial vor forma biroul executiv local. 
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 Art. 11. După anunțarea rezultatelor de către comisia electorală teritorială, cei cinci 

candidați prevăzuți la art. 10 se vor întruni de îndată în prima ședință a biroului executiv și vor 

prezenta comisiei electorale și consiliului structura biroului executiv decisă de comun acord sau 

prin vot secret, dacă nu există un acord. 

 Art. 12. După stabilirea structurii biroului executiv local, comisia electorală a colegiului 

teritorial va încheia procesul-verbal privind desfășurarea alegerilor, în două exemplare, din care 

unul va fi comunicat Comisiei Electorale Centrale prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire și prin fax. 

 Art. 13.  Procesul-verbal prevăzut la art. 12 va cuprinde: 

a) numărul total al membrilor consiliului colegiului teritorial; 
b) numărul membrilor consiliului colegiului teritorial prezenți la votare; 
c) numărul total al voturilor valabil exprimate; 
d) numărul voturilor anulate; 
e) numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat, în 

condițiile îndeplinirii cvorumului; 
f) structura biroului executiv local; 
g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a 

acestora. 
 Art. 14.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
 

Președintele Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT  

 
 
 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale, 

Dr. Sebastian Alexandru NEICONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decizia CEC nr. 66/DI9 
București, 25 noiembrie 2019
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Anexa nr. 1  

 la Decizia CEC nr. 66/DI9/25.11.2019 

 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) 

Colegiul Medicilor Stomatologi  ............................................. 
(colegiul teritorial)  

 

Declarație 

de candidatură locală 

 

1. Subsemnatul/Subsemnata .............................................................................................................................................................,  

având (după caz) gradul profesional de: ❑ medic rezident, ❑ medic specialist, ❑ medic primar, declar că 

îmi depun candidatura pentru funcția membru în biroul executiv teritorial. 

2. Prin prezenta, declar pe propria răspundere și cunoscând sancțiunile prevăzute de lege că:  

a) nu sunt suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România; 

b) nu am suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog; 

c) nu mă aflu 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; 

d) nu am fost sancționat/ă disciplinar ori sancțiunea disciplinară este radiată în baza prevederilor 

art. 544 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e) nu mă aflu în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 526 și 529 din Legea 

nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 98 alin. (6) 

sau la art. 120 din Regulamentul de organizare și funcționare adoptat prin Decizia Adunării 

generale naționale a Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 5/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

f) îndeplinesc condițiile legale și regulamentare pentru a candida. 

 

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: ❑ DA ❑ NU 

    

Data 

 
......................................................... 

Semnătura 

 
......................................................... 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 
 la Decizia CEC nr. 66/DI9/25.11.2019 

 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi  ........................................................... 

 

Ștampila comisiei electorale 
 

Buletin de vot 

pentru alegerea membrilor în biroul executiv teritorial 

mandatul 2019-2023  

 

1. Data alegerilor: ....../11/2019 

2. Numărul de locuri eligibile: 5 

3. Votați maximum 5 candidați prin tăierea cu linie continuă a candidaților respinși.  

  

Notă:  

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:  

a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial și semnăturile 

președintelui și secretarului comisiei electorale; 

b) are altă formă sau alt model decât cel aprobat de Comisia Electorală Centrală; 

c) nu este tipărit lizibil; 

d) este neutilizat (niciunul dintre candidați nu este respins prin tăierea cu linie continuă); 

e) au rămas mai mult de 5 candidați care nu au fost respinși prin tăierea cu linie continuă. 

 

 

... (nume și prenume)*  

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

Președinte, Secretar, 

 

 

 

 

Notă: Se completează în ordine alfabetică. 


