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Constituirea Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru alegerile organelor de 
conducere OTDR la nivel judetean si national   

mandat 2016-2020  
 

    
 In cadrul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, la propunerea Biroului Executiv (BE), 
prin Hotarare a Consiliului National (CN), se  constituie Comisia Electorala Centrala (CEC) 
cu competente generale in supravegherea si validarea proceselor electorale de alegere a organelor 
de conducere judetene si nationale, precum si a reprezentantilor in Adunarea Generala Nationala 
a OTDR. 
 

 Comisia va avea caracter permanent, iar modul de functionare precum si atributiile 
specifice in cadrul proceselor electorale/alegerilor sunt stabilite prin regulamente 
electorale si/sau prin Hotarari ale Consiliului National. 

 Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) nu pot candida la nicio functie electiva 
din cadrul OTDR in legislatura pentru care se organizeaza alegerile;  

 Componenta comisiei: 
       CEC este formata din 5 membri, astfel: 4 tehnicieni dentari – membri activi ai OTDR si 1   
avocat/jurist (extern). 

 Pentru a deveni membru al CEC solicitantii tehnicieni dentari vor depune la sediul central o 
scrisoare de intentie si vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

            - Sa fie tehnicieni dentari cu vechime in profesie mai mare de 5 ani; 
            - Sa fie tehnicieni dentari „membri activi” in ultimii patru ani 
            - Sa aiba disponibilitate de deplasare la sediul central si/sau in tara, dupa caz; 
            - Sa prezinte recomandari de la 3 colegi; 
            - Sa aiba cunostiinte medii de utilizare a computerului 
Dosarele solicitantilor (tehnicieni dentari) vor fi analizate de BE al OTDR, iar propunerea de numire a 
membrilor CEC se va face prin Decizie a BE OTDR – aprobata  prin vot de CN. Dupa aprobarea de catre 
CN, BE va stabili data primei sedinte CEC si va convoca membri CEC. 

 CEC va colabora cu personal de specialitate si cu Departamentul Executiv al OTDR, dupa caz. 
Aceasta isi desfasoara activitatea la sediul central al OTDR - in cazul alegerilor locale si, in cazul 
alegerilor generale, la locul desfasurarii acestora. 

 La prima intrunire CEC isi va alege dintre membrii sai presedintele si secretarul. Preşedintele este 
cel abilitat sa inainteze datele si informatiile catre Biroul Executiv sau Departamentul Executiv al 
OTDR. In lipsa lui, acesta este inlocuit de secretar, iar in absenta amandurora, de catre un membru 
CEC expres desemnat de presedintele CEC.  

 CEC va comunica, prin preşedintele sau, Biroului Executiv si Departamentului Executiv al OTDR, 
componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de fiecare membru, numerele de telefon/ 
fax/adresa de e-mail. 

 Şedinţele CEC vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese verbale de şedinţă, care vor 
fi semnate de către preşedinte.  

 Deciziile CEC se iau cu majoritate simpla de voturi în prezenţa a cel putin 3 din membrii săi. 
 In cazul egalităţii în voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.  
 Deciziile emise de către CEC sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către 

preşedintele şi secretarul acestei comisii si vor fi transmise catre reprezentantul din teritoriu 
mandatat pentru organizarea/desfasurarea alegerilor locale, catre Biroul Executiv si Departamentul 
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Executiv ale OTDR. 
 Preşedintele comisiei conduce şedinţele CEC şi este singurul abilitat sa comunice deciziile comisiei 

precum si datele şi informaţiile care decurg din activitatea acesteia. 
 Forma şi conţinutul ştampilei este redata în anexele regulamentelor electorale. 
 Comisia isi inceteaza activitatea prin Hotarare a Consiliului National al OTDR. 
 Prezentele proceduri (actualizate dupa aprobarea de catre Consiliului National al OTDR 

prin Hotararea din 22.09.2016 a Regulamentelor electorale pentru alegerile organelor 
de conducere la nivel judetean si national - mandatul 2016-2020) se afiseaza pe site-ul 
oficial www.otdr.ro 
 

 
Biroul Executiv al OTDR  
 

 
 
 


