
Colegiul Medicilor din Romania

Decizie nr. 20/17.07.2015
pri vind st abi lirea datelor organ iză rII alegeri lor din mandaiul 2015.2019 , adoptarea Regulam entului
electora l privi nd alegerea conducerii Col egiului Medicilorl di n România şi aprobarea componenţe i

Com isiei Electo rale Centrale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea 1,J.598 din 07108120 15

I
In temeiul a ri . 41 8 şi 424 din Legea nr. 9512006 privind reforma in domen iul sănătăţii, cu modificărife şi

completările ulterioare, I
Consiliul n aţiona l al Colegiului Medicilor din România decide:

I
Art . 1. ' Pentru alegerile din mandatul 2015-2019, datele tn' care urmează să se exprime votul sunt 19·

21 noiembrie 2015 pentru turul I ş i , acolo unde va fi cazul, 3-5 :decembrie 2015 pentru turul II.
Art. 2. - (1) Se adoptă Regulamentul electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din

Rom ănra , p revăzut În anexa care face parte integ ra ntă din prezenta decizie.
(2) Se aprobă componenţa Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează :

- cr. tv1arius Alexandru t.lţu :

- dr. Alexandru Voicu;
- dr. Adrian Nedelciu;
- dr. Mircea Dan Popa;
- dr. Octavian Verescu;
- cr. Fulger Ciupagea ;
- dr. Cătălin Chiurciu.
(3) Data primei şed inţe a Comisiei Electoraie Centrale se s tabileşte in prima decadă a lunii septembrie

2~1rsecreta riatultehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi JSigUrat de Ştefania Brânz ă .
(5) Se stab ile ş te i ndernn l zaţla netă pentru membrii Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează :

- preşed i n te - 1.500 lei;
- secretar - 1.200 lei;
- membru - 1.000 IeI.
(6) l nde rn n iz a ţla netă pentru secretariatul tehnic va fi de 800 llel.
Art. 3. - La data i n t ră ri i 1n vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţiona l al Colegiului

Medicilor din Romănia nr. 5/2011 privind stabilirea datelor organizăr i i alegerilor din mandatul 2012-2016,
adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conoucern Colegiului Medicilor din Romănia ş i

aprobarea componenţe i Comisiei Electorale Centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romănie i , Partea 1,
nr. 565 din 9 august 2011. I

Art. 4. - Prezenta decizie se pub lică În Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Preşe dinte le Colegiului Medicilor din
România,

Gheorghe Borcean

Bucureşti , 17 iulie 2015.
Nr. 20.
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AN EXA

REGULAM ENTUL ELECTORAL
privind alegerea conducerii Colegiu lui Medicilor din România

CAPI TOLUL I I
Dispozi ţi i generale

I
Art, 1. • (1) Membrii consili ului j udeţean . respectiv ai Cons iliului Colegiului Medicilor din Municipiul

Bucureşt i. reprezentanţii în Adunarea generală na ţională a Colegiului Medicilor din Român ia, precum ş i

mem brii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct. secret şi liber exprimat de către membrii colegiu lui
judeţean , respectiv ai Cole giulu i Medicilor din Mun icipiul Bucureşt i .

(2) Reprezentanţi i in Consiliul naţiona l al Col egiu lui Medicilor din Român ia se aleg prin vot secret din
rănduri le membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilo r locali in Adun area generală naţională a Colegiului
Medicilor din Români a de către aceştia , reun iţi intr-o şedinţă comună de alegeri. Procedura se desfăşoară
sub coordonarea Biroulu i executiv nou-ales. I

Art . 2. • Drept ul de vo t. precum ş i dreptul de a fi ales in organele de conducere le au numa i medicii
membri ai Coleg iului Med icilor din Romănia . I

Art . 3. • Dreptul de a alege ş i de a fi ales se poate exercita num ai in cadrul colegiului al cărui membru
este medicul respectiv. 1

Art. 4. • (1) O persoană poate cand ida atât pe lista membrilo r consi liului local. cât ş i pe aceea a
reprezentanţ il or in Adunarea generală na ţi onală a Colegiului r~ed i ci l or din România .

(2) Nu se va putea candida concom itent pentru mandate le prevăzute la alin. (1) ş i pentru mandatul de
membru îl! comisia de cenzori. I

Art . 5.• In ved erea orga nizării ş i des făşură rii alegerilor se vor organiza comisii electorale loca le de că t re

consiliile j udeţene ş i de căt re Consi liul Colegiului Med icilor din Municipiul Bucu reş t i , resp ectiv o Comisie
Electora lă Cen t rală organizată de către Biroul executiv al COrsii iului naţi on al al Colegiului Medicilor din
România ş i aprobată de Consiliul naţ io nal al Colegiului Medicilor din România.

Art. 6. • (1) Membrii comisiilor elect orale nu pot candida la fun'ctiile elective din cadru l Coleg iului Medicilor
din România in legislatura pentru care se organizea za aleger ile .

(2) Înaintea alegerii In această functie, ei se vor angaja in scr is că l şi vor exercita mandatul pe toată
durata funcţionării comi siei ş i că nu candidează la o functi e elect iv ă in legis latura pentru care se
o rganizează respectivele alege ri.

CAP ITOLUL II
Comisiile electorale

SECŢI U NEA 1 I
Com isia electorală de la nivelul colegiu lui teritorial

I
Art. 7. · (1) Comisia electo ra lă de la nivelu l coleg iului teritorial este form ată din 5· 15 membri, in fu n cţie

de numărul membrilor colegiului respectiv , aprobati În mod individual de către cons iliul local la propunerea
biroului. I

(2) In şedinţa de num ire a comisiei electorale se va fixa data prlrnel intruniri a comisiei, dată care trebuie
să fie cu cel puţin 20 de zile calendaristice in aintea datei alegerilor .

Art. 8. • (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consili ilor judetene, respectiv Consiliului Colegiului
Medicilor din Municipiul Bucureşt i sau birourilor acestor consilii. I

(2) Comisiile electorale l şl vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi cont rolul Comisiei Electorale
Centrale, respectănd Lege a nr. 95/2006 priVind reforma În domeniul sănătăţ i i , cu mod ific ări le ş i completările

ulterioare, Statutul Co legiu lui Med icilor din România ş i prezentul regulament.
Art. 9. • Com isia electora l ă va functiona la sediul cons iliului local. Acesta va pune la dispoziţia comisiei,

pe toată durata funcţi onă rii sale, un spaţiu corespunzăto r des f ă ş u r ă ri ! a cnvuaţnor, a s iq ur ănd totod ată
conditiile materiale necesare funcţionări i comisiei ş i organiză rii dlegerilor.
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Alt. 10. - (1) La prima întrunire. comi sia electorala îşi va alege dintre membrii sai un p reşed inte ş i un
secretar. I

(2) Pre şed i nt ele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale ş i este singurul abilitat sa faca publ ice
datele ş i informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale. În absenţa preşedinte iui . aceste atributii
sunt preluate de secretar. I

(3) În lipsa preşedintelui . şedinta va fi condu sa de secretaru l com isiei.
Alt . 11. - in termen de 3 zile de la data cons tituir ii sale . comisia electora la. prin preşedinte. va comunica

Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei. funcţi ile deţi nute în cadru l comisiei de fiecare membru.
adresa sediului unde îşi desf ă ş oar ă act ivitatea. numerele de telefon şi fax.

Alt. 12. - (1) Dec iziile comisiei electora le se iau cu majoritate de voturi in prezenta a minimum jumatate
plus un.u din tre memb rii sai. I

(2) In cazul ega litatii de votur i la luarea unei deci zii. votul preşed in te lu i (sau. in lipsa acestuia. al
secretarulu i) este decisiv. I

(3) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie ,
A lt. 13. - Şed i nţele comisiei electorale vor fi consemnate de catre sec retar ul comis iei în proc ese-verbale

de şedinţă , care vor f semnate de că tre preşedinte , secretar şi ceilalti membri prezenti ai comisiei
electorale, I

Art. 14. • Deciziile emise de către comisia electora l ă sau orice alt act ernanano de la aceasta vor fi
semnate de catre p reş edinte ş i secretar. I

Alt. 15. - Pe timpul functionarii sale com isia electo rala va avea o ştamp il a propr ie, care va fi tinuta de
catre preşed i nte le comisiei sau, in lipsa acestu ia, de catre secretar.

Alt. 16. - Comisia electorala va informa imediat Comisia Elec torala Cen trala despre problemele aparute
in legatu ra cu interpretarea şi apli care a prezentului regu lament ş i se va conforma deciziilor de indrumare
ale Com isiei Elector ale Cent ra le.

Alt. 17. - (1) Atr i buţ iile com isiei electorale locale :
a) organizeaza desf ăşura rea alegerilor la nivel local;
b) preia pe baza unui proces-verba l listele cu me mbri i coleg iului local;
c) aproba listele actualizate ş i lista finala cu alega tori ; I
d) primeşte cand idaturile depuse;
e) verifica indeplinirea condiţii lo r de fond ş i forma pent ru ca o persoana sa poata candida. tnrep lstr ănd

cand idaturi le care îndeplinesc cerintele legale şi respinq ăndu-le pe cele neconforme;
f) so tuţ i oneaz ă lntă rn pin ă r i le refer itoa re la propr ia act ivitate ş i contestatiile cu privire la actele şi

operaţ i un ile saie; I
g) face publ ice. prin afi şa re . Ia sediul comisiei ş i pe site-ul colegiului teritor ial, cand idaturile depuse; listele

pot fi afişate ş i la sediile ins tituţi i lor medica le din aria de competenţ ă a colegiu lui res pectiv ;
h) comun ica Comisiei Electorale Centrale numarul de alegatori şi cand i d aţ i i la funcţi lle de conducere;
1) urmă re şte procesul de tipar ire a buletine lor de vot cu sprij inu l tehn ic ş i fina nciar al coleg iului local;
J) pastreaza sub sigiliu buletine le de vot . comanda de tiparire ~ buletinel or de vot. copia de pe docume ntul

de plata a tipa riri i buletine lor de vot şi proce sul-verbal de primire a buletinelor de vot ;
k) conduc e operatiunile de votare. luând toate masurile de ordine în localul în care are loc votarea;
1) numara voturile. stab ile ş te valabilitatea voturilor exprimate. l tot a lize az ă votur ile exprimate ş i stabi leşte

rezultatele alege rilor; I
m) redacteaza În doua exemp lare procesele -verbale de desf ăşurare a alegerilor şi procesul -verb al al

rezultatelor finale: 1

n) inainteaza Comisiei Electora le Centrale un exemplar al procesului-verbal de des f ă ş urare a alegerilor
ş i un exemplar al proc esului-verbal al rezultatelor finale; I

o) organizeaza, daca este cazu l, noi alegeri;
p) acrediteaza , la cerere. observato ri ai societa tii civile. inclus iv din pres a, care vor sa urmareasca

desf ă şurarea alegerilor ; I
q) emite mandatele celor aleşi ;

r) îndep l i neşte orice alta activitate privi nd alegerile dispusa de catre Comisia Electorala Centrala sau
stabilita prin prezentul regu lament. I

(2) Cu cel puţi n 7 zile inaintea datei alegerilor, com isia electora la judeteana sau a municipiului Bucureşti ,

prin grija preşedin te l u i ş i a secretarului, publica pe site-ul colegiulu i teri torial listele cu alegatori ş i asigura
accesul public la liste la sed iul colegiului ter itorial. I

(3) Cu ocazia afiş ă rli lis tei se va in tocm i un proces-verbal. in care se va menţi ona data afişărit.
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Ari. 18. - După validarea alegenlor locale de că tre Comisia Electora lă Centra lă . comisia electora lă l oca l ă

emite mandatele , convoacă in termen de maximum 5 zile consiliul j u d eţea n ş i înreg istrează candidaturile
pentru biroul local. I

Ari. 19. - (1) Prima şed in ţ ă a consiliului local de alegere a biroului este condusă de căt re comisia e lectora lă

lo ca l ă . I
(2) După alegerea biroului consiliului local. comisia e lectora lă loca lă îşi încetează de drept activitatea,

fiind considera tă d izolvată . \

I
SECŢIUNEA a z.a

Comisia Elect oral ă Central ă

I
Ari. 20. - Com isia Electora l ă Centra l ă este fo rmată din 7 membri p ropuş i de Biroul executiv al Consil iului

national al Colegiului Med icilor din Romănia ş i ap ro ba ţ i in rricc individual de că tre Consiliul national al
Colegiului Medicilor din Romănia , care. în şed i nţa de aproba re a comisiei, va stabili ş i prima dată de
intru nire a acesteia. I

Ari. 21. - (1) Comisia Electoral ă Centrală va funcţiona la sediul central al Colegiului Medicilor din Romănia .

(2) Biroul execu tiv al Consiliulu i naţi ona l al Colegiului Medicilor din Romănia va pune la d ispoziţia Comisiei
Electorale Centrale. pe toata durata funcţionării sale. un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor .

as ig u rănd totodată cond iţi i le materiale necesare funcţionări i comis iei.
Ari. 22. - Prin grija Biroului exec utiv, Comisia El ectorală Centra l ă va avea la d ispoziţi a sa un secretariat

tehnic condus de că tre secretarul comisiei. I
Ari. 23. - (1) La prima şed i nţă , Com isia E lecto ra l ă Centrală l ş l va alege dintre mem brii s ăi un p re şedinte

ş i un secretar . I
(2) Preşedinte le condu ce şed i nţe l e Com isiei Electorale Cenirale ş i este singurul abilitat să fa că publice

datele şi i n fo rmaţi i l e decurq ănd din activitatea comisiilor electorale.
Ari. 24. - (1) Deciz iile Com isiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi. în prezenţa a minimum

5 dintre membrii Să i ; prezenţa preşedintelui sau a secretarulu i este obligatorie.
(2) in cazul egalită t i i de voturi la luarea unei decizii. votul preşedintelu i este dec isiv .
(3) in lipsa preşedinte lui , la ega litate de voturi. votul secretarului este decisiv.

Ari. 25. - Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consem nate de către secretarul comisiei În
procesele-verba le de ş e di nţ ă , care vor fi semnate de către preşedinte . secretar ş i ceilalţ i memb ri prezenţi

ai Comisiei Electorale Centrale . I
Ari. 26. - Deciz iile emise de către Comisia E lecto ra l ă Cen tral ă sau orice alt act emanănd de la aceasta

vor fi semnate de către preşed i nte şi secretar. I
Ari. 27. - Pe timpul funcţion ăr i i sale Comisia Electora lă Centrală va avea o ştampilă proprie, care va fi

ţinută de că t re preşed in te le comis iei sau, in lipsa acestuia, de că tre secretar .
Ari. 28. - Atrib uţiil e Com isiei Electorale Centrale: I
a) u rmăreşte ş i a s igură respectarea şi aplicare a corectă a dispoziţi i l or legale, statutare, privitoare la

alegeri şi a d i s poz iţ i i l or prezentu lui regulament pe întreg teritoriul ţării ;

b) a si gu ră şi răspunde de interpretarea uniformă a acestor d ispoziţ i i ;
c) emite decizii de indrumare cu privire la aplicarea Regulamen tului de organ izare a alegeri lor;
d) rezo lvă Int ămpin ă rt l e referitoare la propr ia sa activitate şi contestatiile cu privire la modul de const ituire.

componenţa ş i activitatea comisiilor electorale locale; I
e) p rimeşte ş i soluţionează con tes t aţ iile dec larate împotriva dec iziilor comisiilor electorale locale;
f) primeşte listele cu cand idati trimise de că tre comis iile electorale locale;
g) primeşte procesele-verbale de desfăşu ra re a alegerilor întocmite de căt re comisiile electorale locale,

precum ş i proces ele-verbale conţin ă nd rezultatele alegerilor; I
h) valideaza alegerile desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale. În termen de maximum 3 zile de la

primirea documentelor; 1

1) convoacă , 1n termen de maximum 10 zile de la validarea alegerilor. noul Consiliu naţiona l al Colegiului
Medicilor din Romania ş i conduce prima şed inţă a Consiliului naţiona l al Ccleqiulul Medicilor din Romănia

1n care se va alege Biroul execut iv al Consiliulu i naţion al al Cole'giului Medicilor din Romănia .

Ari. 29. • După alegerea Biroulu i executiv al Cons iliului naţ iona l al Colegiului Medicilor din România,
Comisia Electo ra l ă Cen t ral ă 1şi încetează activitatea, fiind considerat ă d izolvată .

4



CAP ITO LUL III
Candidaturile

Ari. 30. - Declaraţi i l e de candidaturi se vor depune personal la secretariatul consiliului local. conform
calendarului electoral aprobat de consiliul local. I

Ari. 31. - Decla raţia de candidatura se va completa pe un formular-tip elaborat de Comi sia Electorala
Centrala ş i va cuprinde urmatoarele : I

al numele ş i prenumel e, domiciliul. specialitatea, gradul profesional ş i , acolo unde este cazul, titlul şt i inţific ;

b) mandatele deţ i nute (inclusiv perioada) pana În prezent În organele de conducere ale Colegiului
Medicilor din Rom ânia; I

c) mandatul sau mandatele pentru care doreşte să candideze;
d) funcţiile pe care le deţine in alte organisme statale, adrntnlstrative. sindicale ori profesionale;
e) d eclaraţia pe propria răspundere conform căreia , in s i tuaţli de incompatibilitate, îşi va rezolva s ituaţia

in termenul prevazut de lege; I
f) data ş i semnă tura .

Ari. 32. - (1) Campania ele ctorală se încheie cu 48 de ore inainte de începerea procesului de votare.
(2) in cazul i n care in timpul campan iei electorale un candidat foloseşte termeni i nj u rio şi sau indecenţi la

adresa altor colegi ori a corpului profesionai, comis ia electo rală va sesiza Comisia de d iscipl ină .

Ari. 33. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale i ncheie un proces
verbal prin care constată r ă rn ă nerea defin it i vă a candidaturilor!

Ari. 34. - (1) Comisia electorală l ocală va Intocmi listele finale cu candidaturi ş i le va trimite lrnp reun ă cu
o copie a procesului-verba l de constatare a rămânerii definitive a candidatur ilor Comisiei Electorale
Centrale, cel mai târziu cu 10 zile Inaintea datei alegerilor. I

(2) Listele finale cu cand i daţi , în ordinea alfabetică , vor fi afi şate prin grija com isiei electorale locale la
sediul acesteia şi pe pagina web a colegiul ui respectiv , putând \i af i şate In spitale ş i in alte un ităţi medicale
din teritoriul de competenţă . I

(3) Listele finale vor avea u rmătoare le menţiun i : data. locul ŞI programul de des fă şurare a alegerilor.

CA PITOLUL IV
Buletinele de vot I

Ari . 35. - (1) Comis ia Electorală Centra lă a probă şi comunicâ comisiilor electorale locale modelul
buletinelor de vot. I

(2) Număru l de foi al bulet inelor de vot va fi stabilit de către comisia ele ctora lă locală in funcţie de numărul

cand i d aţilo r . I
(3) Buletinele de vot se vor ti p ă r i de către comisiile electorale locale cu sprijinul material ş i logistic al

colegiilor locale. I
(4) Un model al bulet inelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale locale cu cel puţin 3 zile inaintea

datei votării. după ce a fost vizat şi anulat de preşed intele comiSiei electora le locale.
Ari. 36. - (1) Vor exista 3 modele de buletme de vot. în funcţie de mandatul pent ru care se candideaza.
(2) in buletinul de vot ca ndid aţii vor fi t recuţi în ordine a lfabetică , menţi onăndu-se nume le, prenumele,

specialitatea ş i gradul profesional. I
Ari. 37. - Buletinele de vot vor fi tip ărite cu cel putin 5 zile Înaintea datei votări i ş i vor fi primite pe bază

de proces-verbal de către comisia electorala locală , care, după verificarea conformi tăţii ş i a exactităţii

conţin utului , le va păstra sub sigiliu pănă În ziua vo tării. I
Ari . 38. - (1) Pe buletinele de vot se va mentiona număru l maxim al mandatelor pentru care se candidează ,

potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificarile ş i completă riie ulterioare.
(2) Număru l memb rilor supleanţ i se va stabili de către comisia electora lă locală , potrivit urmatoarelor

proporţii :

a) până la 500 de medici cu drept de vot. . . 3;
b) Intre 501 şi 1.000 de medici cu drept de vot. . . 5;
c) intre 1.001 ş i 2.000 de medi ci cu drept de vot. . . 7;
d) peste 2.000 de medi ci cu drept de vot. . . 9.
(3) Potrivit ace lo ra şi propo rţ i i se va stabili şi număru l supleant lor pentru Adunarea genera lă naţiona lă a

Colegiului Medicilor din Romă n i a .
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Ari . 39. - (1) Buletine le de vot se vor asigura in număr suficien t, conform liste lor cu a leg ă tor i , cu un plus
de 5% fa ţă de n um ă rul aleg ăto r i lo r. I

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de că t re comisia electo ra l ă l o ca l ă prin aplicarea ştamp i lei proprii
pe fa ţa buletinului de vot, in momentul in rn ă n ă rt i buietinului de vot că tre a legător.

Ari . 40. - Bule tinele neconrorme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de că tre alegători in
timpul votă rii vor fi anulate prin menţi unea ş i semnătura Ipreşed i ntelu i (sau a secretarului, in lipsa
preşed i nte lu i ) , a p llc ă ndu-se totod a t ă ş i şt ampi l a comisiei electorale locale.

CAPITOL UL V
Des fă şurarea votă r ii

Ari . 41 . - (1) Vot area se va desfă şu ra la sediul comisiei electorale ş i/sau in alte locuri aprobate i n prealabil
de către consiliul colegiului teritorial şi prec izate i n listele cu cimdidaturile rămase def initive.

(2) Data, locul şi programul de d esfăşurare ale vot ă ri i vor fi comunicate cu cel puţin 5 zile inaintea votăr i i
ş i intr-un ziar local. I

Ari . 42. - Votarea va avea loc numai in prezenţa a minimum j umătate plus unu dintre membrii comisiei
electorale locale ; prezenţa preşed i nte l u i comisiei sau, În lipsa temporara a ace stuia . a secretarulu i comisiei
etectorale este obligatori e. \

Art. 43. - (1) Ategerile se vor desfăşura pe o pe rioad ă de 3 zile consecutive, Intr e orele 8.00-20,00.
(2) Cu o oră inaintea inceperii votă ri i , preşedintele comisi ei electora le locale, in prezenţa celorl a lţi membri,

ve rifică urnele, ex istenţa listelor electo rale, a buletinelor de vot ş i , după Inchiderea urnelor, le s igilează

aplicând ştamp i la secţie i comisiei electorale locale peste semnătura sa, a secretarului ş i a inca unui
membru al comisiei. I

(3) Preşedintele este obligat să ia măsur i le necesare pentru exprimarea secretă a votu lui ş i pentru ca
alegerile să decurgă in bune condiţi i , luând, cu consultarea comis iei electorale, toate măsu ri le de natură a
asigura desfăşura rea vo t ă r i i. I

Art. 44 . - (1) La sfâ rş i t u l orelor de votare. preşed i nte le comisiei electorale împ reun ă cu secretaru l ş i cu
tnc ă un membru al comisiei, in prezenţa celorlalţi membri ai cdmisiei, vor sigila fanta prin care se introduc
buletinele de vot, vor intocmi un proces-verbal cu privire la desfăşura rea votă rii din ziua respect ivă , ar ă t ănd

numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite şi al celor anula te.
(2) Listele cu a legători . buletinele de vot rămase şi cele anulate, precum ş i stampila secţie i de votare vor

fi depozitate In cond iţ i i de maximă securitate, ~e regulă intr-ur fişet metalic, care va fi inchis ş i sigilat in
prezenţa persoane lor menţiona te la alin. (1). In acelea şi cond itii se va inchide ş i tncă perea in care se
găseşte urna de votare. I

(3) Despre toate aceste opera ţiu ni se va face menţiune in prccesul-verbal tntocmit la s fâ rşi t u l zilei de

vo(t4a)re1· 1" 'b'l' ă '1 I I '1" II '1 dn Imita posi I it ţ i ar se poa te ape a a paza muitar t zat ă a ocun ar e votare .
Ari . 45. - La desfăşurarea alegerilor (atât pentru turul 1, Câ tl ş i pentru turul II) pot parti cipa observatori

locali, naţiona li sau stră in i acred i taţi , in prealab il, cu cel puţin 3 zile i naintea datei alegerilor, de către comisia
electora l ă loca lă sau cen t ra lă . Numărul maxim de observatori va fi stabilit de către consiliul local astfel incât
buna desfăşurare a alegerilor să nu fie perturba t ă , Observatorii pot part icipa. Ia cerere, ş i la procesu l de
numarare a voturilor. 1

Ari. 46. - (1) Com isia Electorală Centrală poate desem na un membru al s ău să controleze desfăşurarea

alegerilor. I
(2) Acesta nu va avea competenta de a lua măsuri cu privire la desfăşura rea votă rii, ci doar de a

supraveghea ş i controla d esfăş urarea aleger ilor ş i va i ntocmi la l\sfârş itul activlt ăţl i sale un proces-verbal in
care va consemna cele constatate .

Ari, 47. - ln afara membrilor comisiei electorale locale, a re pre~entantu l u i Comisie i Electorale Centrale ş i

a observatorilor acredita ţi , nicio al tă persoană nu poate stationa1in incinta in care are loc votarea mai mult
decât timpul necesar votării.

Ari, 48. - (1) Fiecare medic cu drept de vot, după ce se le g i t imează şi semnează in lista de votare,
pr imeş te de la membrii comisiei electo rale locale un bulet in de vot pe care se va aplica ştamp i la comisiei
electorale de că tre p reşed inte sau secretar . I

(2) Medicii membri ai coleg iului respectiv care nu se regăsesc, pe listele de votare vor fi înscri şi de către

preşed i nte le comisiei sau de către secretarul acesteia in listele de votare, rnenţlonăndu-se toate datele de
identificare din buletinu l/cartea de ident itate sau paşapo rt , precum ş i locul de muncă rezu ltat din
prezentarea leg it imaţie i de serviciu sau orice alt act doveditor.
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Art. 49. - (1) Alegăto rii vor vota separat. astfel incât să se asigure exp rima rea secretă a votului.
(2) Votarea se va face prin apl icarea stamp ilei "Votat" In 'dreptul numelui cand idatului pentru care se

doreşte exprima rea votului.

CAPITO LUL VI
Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor

I
Art , 50. - (1) După Inchiderea votă rii, În prezenta celorl a lţ i membri ai comisiei electorale ş i , după caz, a

celorlalte perso ane care au dreptul să asiste la votare, preşed in tele com isiei procedează la inventarierea
ş i sigilarea buletinelor de vot r ămase neintrebuintate , tntocmtnd in acest sens un proces- verbal, ş i numai
după aceea are loc deschidere a urnelor, I

(2) Buletinele de vot nefolo site pot fi distruse după validarea alegerilor.
(3) Buletinele de vot folos ite vor fi păs trate pentru o perioada de 5 ani de la desfăş urarea alegerilor,
(4) Numărătoarea voturilor incepe imediat d upă Incheierea' procesului de votare. Odată ce urna a fost

desig ilată . nu se poate intrerupe numărătoarea voturilor până la finalizarea acesteia ş i intocmirea
procesului-verbal. I

Art. 51. - (1) Sunt nu le buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima fa lă ş tampil a comis iei electorale locale;
b) au a lt ă formă sau alt model dec ă t cele aprobate;
c) nu sunt complete ;
d) sunt albe (pe care nu s-a exp rimat votul);
e) au aplica tă stampila 'V otat" pe un număr mai mare de candi da ti decăt numărul mandatelor pentru care

se candidează . I
(2) Voturile care au una sau mai multe exp rimă ri pozitive, dar pentru celelalte nume de cand idati sau o

parte dint re ele nu s-a menţiona t nimic , vor fi consider ate valabile doar pentru candidaţ i i pentru care s-a
expr imat votul. I

Art . 52, - Rezultatul se va consemna În 3 tabele sepa rate. pent ru cons iliul local . pentru Adunarea general ă

n aţională a Cole giului Med icilor din România şi pentru comi sia ',de cenzori.
Art. 53. - (1) După deschiderea urnelor şi numărarea votu rjlor, p reşedintele comisiei electorale locale

Incheie câte un proces-verbal, In două exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste.
(2) Procesul-verbal va cupr inde: I
a) număru l a le gători l or : suma ale gătorilor de pe listele in i ţia le şi listele suplimentare i ntocmite potrivit art.

48. alin. (2):
b) numărul alegă to r ilor care s-au prezentat la votare:
c) număru l total al voturilor valabil exprimate:
d) număru l voturilor nule :
e) număru l voturilor valabil exprimat e ob ţ in ute de către fiecare candidat;
f) expune rea pe scurt a t ntă rn pina ri t or . contes taţii lor ş i a modului de so l uţionare a lor;
g) starea sigiliilor de pe urne la Inc hiderea votă rii ; I
h) numărul buletinelor de vot primite:
1) numă ru l bulet inelor de vot rămase nelntrebu in ţate sau anulate .
(3) Procese le-verb ale se vor semna de pre şed i nte , de secretar ş i de cei la lţ i membri p reze nţi ai comisiei

ş i vor purta ştampi la acesteia . I
Art . 54. - (1) Dacă in urma numărări i voturilor ş i a ve rificări \listelor de votare, la s fâ rş i tul turului 1, se

constată că alege rile nu sunt valabile datorită nei ntrunirii cond iţie i de participare de două treimi din număru l

membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru In procesele-verba le.
(2) Turu l II al alegerilor se va organiza la maximum două săpt ămâni , dar nu mai puţin de o s ă pt ă m â n ă

de la data alegerilor prece dente, In a celea ş i cond iţii , folosindu-sb acelea şi liste de cand idaţ i ş i alegăto ri.
(3) Turul II al alegerilor se cons ideră valabil indiferent de numărul a legător i l or care au part icipat la vot.
(4) Decizia de orga nizare a unor noi alegeri va fi menţionată I~ procesul-verbal.
(5) Pentru al doilea tur , pe buletinele de vot. inclusiv pe cele nefolos ite, rămase de la turul 1. se va inscrie,

prin ştam p ila re, menţiunea "turu l II". I
Art. 55, - (1) Da că alegerile au fos t valabil organizate, prin Intrunirea număru lu i de votanţi , se vor stabili

rezultatele i n vederea atr ibuirii mandatelor. I
(2) Atr ibuirea mandate lor se va face In ordinea descrescătoare 'la numărului de voturi şi până la ocuparea

numă ru l ui legal de mandate.
(3) in caz de voturi egale, depa rtajarea se va face prin tragere la sorţi , la care pot participa ş i cei In cauză .
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(4) Primul cand idat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţ i membri sup lean ţ i vor fi stab i l iţ i

in ordinea descrescatoare a numarului de voturi. I
Ar!. 56• • La primirea ma ndatului. candidatul ales semnează' o declaraţ i e-ti p (al cărei model va fi elaborat

de Comisia E lecto ra lă Centrală ) ; prin aceasta . el dec la ră pe propria răspund ere că . in s ituaţia in care se
află intr-o s itu aţie de incompatibilitate. se obligă să o rezolve in termenul prevăzut de lege .

Ar!. 57. • in cazul in care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanţi i vor lua locul titularilor.
in ordinea numarului de voturi ob ţ i n u te . 1

Ar!. 58. • Com isia elec torala locala va intocmi , in doua exemplare. cele 3 procese -verbale de stabilire a
rezultatelo r finale . dintre care eate un exemp lar va fi inaintat. in termen de max imum 3 zile de la terminarea
votăr i i. Com isiei Electorale Centrale În vederea va l i d ăr i i alegetilor.

Ar!. 59. • Atribuirea mandatelor se va face de catre comisia electora lă locala dupa validarea alegerilor de
catre Comisia Electoral a Centrala .

CAP ITOLUL VII
Dispo ziţii finale

Art . 60.• (1) Chellu ielile pen tru organizarea ş i des f ă şu ra rea aleger ilor. inclusiv funcţ i onarea comisiilor
electorale locale , se suporta din bugetul consiliilor locale. i ~r cele pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor la nivel naţional , inclusiv functionarea Com isiei Electorale Centrale, din bugetul Consiliului
naţi ona l al Colegiului Medicilor din Romania. I

(2) Membrilo r comisiilor electorale locale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acorda o i ndemnizaţie

stabilita de catre consiliile loca le. respectiv Cons iliul national al Colegiulu i Medicilor din România. Ia
propunerea birourilor. I

(3) Birourile locale, respectiv biroul central vor asigura comis iilor electorale locale şi centrale personalul
tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea funcţi o ne ază . stabilind ş i suport ănd indemntzaţia
acestora . 1

Art, 61.• Term enele pe zile prev ă zute in prezentul rsqulament se ca l culează din ziua următoare celei în
care încep sa curga ş i se im plinesc la st ăr ş t tu ! ztlei-um rt ă . Zilele netucr ă toa re nu se iau in calcul.

Art. 62. • Prin sintagm a "consiliul local", fo lo s ită in prezentul regulament electoral, se inţe lege consiliul
colegiului judetean, resp ectiv Consil iul Coleg iului Medicilor din Mun icipiul Bucu reş t i.

Art . 63. • Prevederil e prezentului regulament electoral se completeaza cu d ispoz iţ i ile Legii nr. 95/2006.
cu modificarile şi completarile ulter ioare, şi ale Statutului Coleg;'ului Med icilor din Rom ânia.

Ar!. 64. • Contestaţii le împotriva rezulta tului alegerilor se fac ş i se depun la comisiile electorale locale, in
termen de 48 de ore de la afi şarea rezultatelor votarii.

8


