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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,
ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 29 noiembrie 2019,

Comisia Electorală Centrală
adoptă următoarea

Decizie
Art. 1. Alegerile pentru funcțiile din Biroul executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi
din România se vor desfășura la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România situat în str. Lainici
nr. 9, sector 1, București, în intervalul orar 09.00 - 17.00.
Art. 2. Pot exercita dreptul de vot toți membrii Adunării generale naționale prezenți în secția de
votare la ora stabilită pentru închiderea votării.
Art. 3. Prevederile art. 1 și 2 sunt valabile atât pentru turul I de alegeri, cât și, dacă este cazul,
pentru turul al II-lea, stabilite conform Deciziei Consiliului național nr. 21/2CN/2019 în data de 7
decembrie 2019, respectiv, dacă este cazul, 11 decembrie 2019.
Art. 4. Programul alegerilor, data și locul desfășurării acestora se afișează la sediul Colegiului
Medicilor Stomatologi din România, se publică pe site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării turului I de alegeri, și în cel puțin un cotidian național.
Art. 5. Pot candida pe una dintre listele pentru funcțiile din cadrul Biroului executiv național
membrii titulari ai Adunării generale naționale, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.
Art. 6. Modelul declarației de candidatură națională este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 7. Intervalul orar de depunere a candidaturilor pentru funcțiile din Biroul executiv național,
în perioada 3 - 4.12.2019, este 10.00 - 16.00.
Art. 8. Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabetică, vor fi afișate la sediul
Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
Art. 9. În listele finale cu candidaturi, separate pentru fiecare funcție în parte, se vor menționa
vizibil locul, data și programul de desfășurare a ședinței Adunării generale naționale de alegeri, conform
dispozițiilor art. 38 alin. (5) din Regulamentul electoral.
Art. 10. În vederea exprimării libere, directe și secrete a votului vor fi amplasate 5 cabine de
vot în sala în care se vor desfășura alegerile.
Art. 11. - (1) Se aprobă modelul ștampilei cu mențiunea „Votat” pentru alegerea membrilor
Biroului executiv național, prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Se vor confecționa 5 ștampile cu mențiunea „Votat” și o ștampilă cu mențiunea „Anulat”.
Art. 12. 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. 153
București, 29 noiembrie 2019
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Anexa nr. 1
la Decizia CEC nr. 153/29.11.2019

Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Declarație
de candidatură națională

1. Subsemnatul/Subsemnata .............................................................................................................................................................,
medic stomatolog înscris în colegiul teritorial, având (după caz) gradul profesional de: ❑ medic rezident,
❑ medic specialist, ❑ medic primar, telefon ............................................................, fax ..............................................................,
e-mail ...............................................................................................................................................,
declar că îmi depun candidatura pentru funcția de .................................................................................................1 din cadrul
Biroului executiv național.
2. Prin prezenta, declar pe propria răspundere și cunoscând sancțiunile prevăzute de lege că:
a)
b)
c)
d)

am achitat la zi cotizația datorată către Colegiul Medicilor Stomatologi din România;
nu sunt suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România;
nu am suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog;
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;
e) 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
f) 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 a Colegiului Medicilor Stomatologi din
România adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
g) îndeplinesc condițiile legale și regulamentare pentru a candida.
3. În situația în care mă voi afla la data alegerii în una din situațiile de incompatibilitate prevăzute la pct.
2 lit. f) din prezenta declarație, mă oblig ca, în termen de 15 zile de la această dată, să renunț la funcția
incompatibilă cu mandatul pe care urmează să îl exercit sau să renunț la mandatul pentru care am fost ales.
Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: ❑ DA ❑ NU
Data

Semnătura

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

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

1

Una dintre funcțiile prevăzute la art. 537 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 2
la Decizia CEC nr. 153/29.11.2019

Modelul
ștampilei cu mențiunea „VOTAT”

___________
*) Tușul folosit pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
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