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Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

 

Notă 
Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.  
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial. 

 

Decizia nr. 21/2CN/2019 
privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România la nivel local și național pentru mandatul 2019-2023 
 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din data de 7 octombrie 2019 
 

În temeiul art. 526 alin. (1), art. 534 și 556 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 33, 75 și 126 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin 

Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: 

Art. 1. Se aprobă calendarul electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România la nivel local și național pentru mandatul 2019-2023 după cum urmează: 

a) prima ședință a comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale și 
comunicarea componenței acestora către Comisia Electorală Centrală 

4.11.2019 
5.11.2019 
6.11.2019 
7.11.2019 
8.11.2019 
9.11.2019 

b) la nivel local 

1. 
depunerea candidaturilor pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliului 
colegiului teritorial și al Adunării generale naționale: 

11.11.2019 
12.11.2019 

2. termenul final de comunicare a admiterii sau respingerii candidaturii 
12.11.2019, respectiv 

13.11.2019 

3. publicarea listelor finale cu candidaturile depuse 18.11.2019 

4. desfășurarea turului I al alegerilor 21.11.2019 

5. desfășurarea, acolo unde este cazul, a turului II al alegerilor 23.11.2019 

6. 
depunerea candidaturilor și desfășurarea alegerilor pentru funcțiile din 
biroul executiv teritorial 

27.11.2019 
28.11.2019  
29.11.2019 

c) la nivel național: 

1. 
depunerea candidaturilor pentru funcțiile din Biroul executiv național la 
Comisia Electorală Centrală 

3.12.2019 
4.12.2019 

2. termenul final de comunicare a admiterii sau respingerii candidaturii 
4.12.2019, respectiv  

5.12.2019 

3. publicarea listelor finale cu candidaturile depuse 5.12.2019 

4. desfășurarea turului I al alegerilor la nivel național 7.12.2019 

5. 
desfășurarea, acolo unde este cazul, a turului II al alegerilor la nivel 
național 

11.12.2019 

 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 
Prof. dr. Ecaterina IONESCU 


