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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. a)-d) din Regulamentul electoral,
raportat la dispozițiile art. 51 din Regulamentul electoral,
ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 3 decembrie 2019,

Comisia Electorală Centrală
adoptă următoarea

Decizie
Art. 1. Pot fi acreditați la ședința Adunării generale naționale de alegere a membrilor
Biroului executiv național, pentru mandatul 2019-2023, desfășurate în turul I sau, după caz, în
turul II, reprezentanți ai mass-mediei din România aflați în relații contractuale cu aceste instituții
și care sunt desemnați în acest sens de către conducerea acestora.
Art. 2. Pentru a putea participa la ședința Adunării generale naționale de alegeri
persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să fie acreditate de Comisia Electorală Centrală, denumită
în continuare și CEC, în baza cererii prevăzute în anexa nr. 1, să își însușească prin semnătură
Codul de conduită prevăzut în anexa nr. 2 și să poarte asupra lor, la vedere, ecusonul pus la
dispoziție de CEC, pe durata prezenței în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către
președintele CEC.
Art. 3. Criteriile de acreditare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt următoarele:
1) cererea de acreditare adresată CEC trebuie să aibă antetul original al instituției media,
semnătura directorului/redactorului-șef, cu dată și număr de înregistrare;
2) instituția media are ca obiect principal de activitate furnizarea de informații de
actualitate privind domeniul social și/sau sănătate.
Art. 4. Se aprobă Codul de conduită prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Dan Nicolae BOSÎNCEANU
Decizia CEC nr. 156/DI11
București, 3 decembrie 2019
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Anexa nr. 1 la
Decizia CEC nr. 156/DI11/3.12.2019

Model
Cerere de acreditare

Subsemnatul/a .............................................................................................................................................................................*,
în calitate de ..................................................................................................................................................................................................**,
în cadrul ..........................................................................................................................................................................................................***,
solicit acreditarea la ședința Adunării generale naționale de alegere a membrilor Biroului executiv
național, pentru mandatul 2019-2023, desfășurate în turul I sau, după caz, în turul II, a doamnei/
domnului ......................................................................................................................................................................................****, având
următoarele date de contact: e-mail .............................................................. .................................................................................,
nr. de telefon .............................................................. .............
Dată ________________

___________________________
Semnătură

Note:
* Se înscriu numele și prenumele persoanei din conducerea instituției media care face cererea.
** Se menționează funcția pe care persoana care face cererea o are în instituția media.
*** Se menționează denumirea instituției media.
**** Se menționează numele și prenumele persoanei desemnate ca reprezentant de instituția media.
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Anexa nr. 2 la
Decizia CEC nr. 156/DI11/3.12.2019

Cod de conduită
Art. 1. Pentru a putea participa la ședința Adunării generale naționale de alegere a membrilor
Biroului executiv național, desfășurate în turul I sau, după caz, în turul II, persoanele acreditate de Comisia
Electorală Centrală, denumită în continuare și CEC, trebuie să își însușească prin semnătură prezentul
Codul de conduită și să poarte asupra lor, la vedere, ecusonul pus la dispoziție de CEC, pe durata prezenței
în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele CEC.
Art. 2. Persoanele prevăzute la art. 1 vor respecta prevederile legii și deciziile organelor de
conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România aplicabile desfășurării procesului electoral
pentru alegerea membrilor Biroului executiv național, precum și dispozițiile CEC.
Art. 3. Persoanele prevăzute la art. 1 nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea
alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele CEC în cazul constatării unei neregularități.
Art. 4. Persoanele prevăzute la art. 1 nu trebuie să efectueze nicio acțiune care ar putea fi
rezonabil percepută ca favorizând sau oferind un ajutor partizan pentru oricare dintre candidați.
Art. 5. Persoanele prevăzute la art. 1 își vor îndeplini atribuțiile de o manieră discretă și nu se vor
amesteca în desfășurarea procesului electoral, putând adresa întrebări președintelui ori, în lipsa acestuia,
secretarului CEC, respectiv pot supune atenției CEC eventualele nereguli constatate.
Art. 6. Nu pot fi acreditate persoanele care sunt rudă sau afin cu vreunul dintre candidați.
Art. 7. Este interzisă înregistrarea audio/video ori fotografierea în sala unde are loc procesul de
votare fără încuviințarea scrisă a președintelui sau, în lipsa acestuia, a secretarului CEC.
Art. 8. Persoanele prevăzute la art. 1 își vor baza toate concluziile pe observațiile personale sau
pe fapte ori dovezi clare și convingătoare.
Art. 9. În cazul în care se constată o încălcare a dispozițiilor prezentului cod, CEC va retrage
acreditarea persoanei în cauză și va dispune îndepărtarea imediată a acesteia din sala în care se desfășoară
procesul electoral.
Art. 10. Persoanele prevăzute la art. 1 vor staționa în locul desfășurării alegerilor exclusiv pe
perioada desfășurării procesului de votare, în intervalul orar 09.00-17.00.
Am luat cunoștință de prevederile prezentului cod și consimt să respect normele privind
conduita stabilite prin acest cod.
Nume ________________________________________
Dată ________________

___________________________
Semnătură
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