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Decizia nr. 24/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din 

România nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, 

adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din 

România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale 

În temeiul art. 426 şi 432 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, 

 

 

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide: 

 

 

Art. I. - 

Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 20/2015 privind stabilirea 

datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral 

privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei 

Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 7 

august 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 1. - 



(1) Pentru alegerile privind atribuirea mandatelor în organele de conducere sau de control ale 

Colegiului Medicilor din România de la nivel teritorial 2015-2019, datele în care urmează să se 

exprime votul sunt 29 noiembrie 2015, 30 noiembrie 2015 şi 1 decembrie 2015, respectiv 6 

decembrie 2015, 7 decembrie 2015 şi 8 decembrie 2015 pentru desfăşurarea turului al doilea, 

acolo unde va fi cazul, potrivit prevederilor regulamentului electoral. 

(2) Data-limită pentru depunerea candidaturilor la nivelul structurilor teritoriale ale Colegiului 

Medicilor din România este 23 noiembrie 2015." 

2. În anexă, la articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

" 

(2) Cu 5 zile înaintea datei alegerilor, comisia electorală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, 

prin grija preşedintelui şi a secretarului, publică pe site-ul colegiului teritorial listele cu alegători 

şi asigură accesul public la liste la sediul colegiului teritorial." 

3. În anexă, articolul 18 va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 18. - 

După validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală, comisia electorală locală 

emite mandatele, convoacă în termen de maximum 3 zile consiliul judeţean şi înregistrează 

candidaturile pentru biroul local." 

4. În anexă, la articolul 28, literele h) şi i) vor avea următorul cuprins: 

" 

h) validează alegerile desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale, în termen de maximum două 

zile de la primirea documentelor; 

i) convoacă, în termen de maximum 5 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu naţional al 

Colegiului Medicilor din România şi conduce prima şedinţă a Consiliului naţional al Colegiului 

Medicilor din România în care se va alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului 

Medicilor din România." 

5. În anexă, la articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 34. - 

(1) Comisia electorală locală va întocmi listele finale cu candidaturi şi le va trimite împreună cu 

o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei 

Electorale Centrale, cel mai târziu cu 6 zile înaintea datei alegerilor." 

6. În anexă, articolul 37 va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 37. - 

Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării şi vor fi primite pe bază 

de proces-verbal de către comisia electorală locală, care, după verificarea conformităţii şi a 

exactităţii conţinutului, le va păstra sub sigiliu până în ziua votării." 

7. În anexă, la articolul 41, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

" 

(2) Data, locul şi programul de desfăşurare ale votării vor fi comunicate cu cel puţin 3 zile 

înaintea votării şi într-un ziar local." 

8. În anexă, articolul 58 va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 58. - 



Comisia electorală locală va întocmi, în două exemplare, cele 3 procese-verbale de stabilire a 

rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar va fi înaintat, în termen de maximum două zile 

de la terminarea votării, Comisiei Electorale Centrale în vederea validării alegerilor." 

9. În anexă, articolul 61 va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 61. - 

Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament se calculează din ziua următoare celei în 

care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul 

termenelor." 

Art. II. - 

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din 

România, 

Gheorghe Borcean 
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