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ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA 

PROCEDURA de VOT prin corespondenta pentru CN al OTDR  din 16.12.2020 

I. Informatii privind participarea la sedinta Consiliului National al OTDR  din 16.12.2020

La sedinta Consiliului National al OTDR  din 16.12.2020, ora 12:00 au drept de vot membrii in

functie ai Consiliului National al OTDR.

Dreptul de vot al membrilor Consiliului National al OTDR se exercita prin corespondenta – in

conformitate cu Art. 47 (7) si (8) din Statutul OTDR.

Secretariatul Tehnic al sedintei este responsabil cu centralizarea, verificarea si tinerea evidentei

buletinelor de vot prin corespondenta.

II. Distribuirea formularelor de vot prin corespondenta

Votul prin corespondenta reprezinta formularul “Buletin de vot prin corespondenta” transmis prin

curierat rapid (transmis de catre OTDR membrilor Consiliului National al OTDR, la adresele de

corespondenta cu care figureaza inregistrati in evidentele OTDR), sau, in cazuri speciale, pus la

dispozitie de catre secretariatul OTDR de la sediul central, Sos Iancului nr. 4B-4K, sector 2,

Bucuresti.

Modelul formularului de Buletin de vot prin corespondenta este prezentat in Anexa 1 a prezentei

proceduri.

Materialele aferente ordinii de zi a CN a OTDR  din 16.12.2020, ce sunt supuse spre aprobare,

vor fi transmise membrilor CN al OTDR, prin e-mail..

Convocatorul CN al OTDR  din 16.12.2020 se regaseste pe site-ul www.otdr.ro incepand cu data de

09.12.2020.

III. Instructiuni de completare a buletinelor de vot prin corespondenta

“Buletinul de vot prin corespondenta” se completeaza de catre membrii Consiliului National al OTDR

astfel:

- Se exprima votul pe formular, pentru fiecare dintre punctele incluse in Buletinul de vot prin

marcarea cu  „X” in patratul corespunzator unei singure optiuni de vot:   

“Pentru” sau “Impotriva” sau “ Abtinere” 

http://www.otdr.ro/
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Buletinul de vot se anuleaza/este considerat nul daca: 

• are alt model decat cel legal aprobat; 

• nu este original; 

• nu poarta stampila OTDR; 

• nu poarta timbrul sec cu sigla OTDR; 

• este deteriorat; 

• nu a fost exprimata optiunea de vot pentru niciun punct supus aprobarii; 

• este inregistrat la OTDR peste termenul limita prevazut in convocator; 

• nu respecta procedura de identificare a reprezentantilor aprobata (nume, prenume, judet) sau care nu 

are trecuta data semnarii buletinului de vot 

Votul pentru punctele de pe ordinea de zi, supuse aprobarii, se anuleaza/este considerat nul daca: 

• au fost exprimate mai multe optiuni de vot pentru un singur punct (chiar daca unele optuni au fost 

taiate/ anulate de membrul CN); 

• s-a folosit alt insemn decat ”X” in patratul corespunzator optiunii de vot; 

• exprimarea votului s-a facut in exteriorul chenarului; 

• nicio casuta nu este marcata cu „X”- se va  considera vot neexprimat 

 

- Se completeaza obligatoriu urmatoarele campuri: 

• datele de identificare ale membrului CN si anume: numele, prenumele, judetul; 

• semnarea formularului, personal, de catre membrul CN, in spatiul special marcat; 

• data la care a fost semnat buletinul de vot. 

 

IV. Returnarea formularelor de buletin de vot  de catre membrii CN 

Buletinele de vot in original, se introduc intr-un plic si se returneaza la sediul central al OTDR de 

catre membrii Consiliului National al OTDR, prin fan courier - fara costuri - in asa fel incat sa fie 

primite /inregistrate pana la data limita de 16.12.2020, ora 11:00 . 

 

V. Identificarea membrilor CN 

Procedura de identificare a membrilor Consiliului National al OTDR in cazul folosirii formularului 

de Buletin de vot prin corespondenta primit/transmis de la/la OTDR:  

- se considera identificat si prezent la CN a OTDR din 16.12.2020 membrul CN de la care s-a primit 

plicul cu originalul completat al Buletinului de vot prin corespondenta, in termenul limita stabilit. 
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VI. Evidenta, verificarea si centralizarea buletinelor de vot 

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt primite/inregistrate la 

OTDR pana in data de 16.12.2020, ora 11:00 si daca respecta procedura de completare si de 

identificare a reprezentantilor prezentata mai sus.  

           

Secretariatul Tehnic de sedinta va consemna in procesul verbal, urmatoarele:  

• situatia centralizata a tuturor buletinelor de vot, transmise pana la data limita prevazuta in 

convocator, pentru determinarea cvorumului,  

• numarul voturilor valid exprimate pe buletinele de vot prin corespondenta, aferente fiecarui punct 

inscris in Buletinul de vot, 

• voturile neexprimate,  

• voturile exprimate si anulate pentru vicii de procedura,  

• buletinele de vot nule/anulate, 

• alte aspecte, conf. art 24 (2) din Regulamentul de organizare si desfasurare a sedintelor CN al OTDR  

 

Dupa stabilirea cvorumului, rezultatul final al votului, pentru fiecare punct inscris in Buletinul de vot 

va fi adus la cunostinta prezidiului de sedinta al CN a OTDR din data de 16.12.2020. 

 

 Procesul verbal va fi semnat de membrii prezidiului si de un reprezentant din Secretariatul 

Tehnic. (PV in care este consemnat votul exprimat la CN prin corespondenta trebuie cerificat de 

Presedinte si de Secretar BE-art. 47(9) STATUT) 

 

Pentru validitatea hotararii Consiliului National al OTDR este necesara prezenta a cel putin 1/2 din 

numarul membrilor sai, iar hotararea se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti 

(membrii CN de la care s-au primit la sediul OTDR Buletinul de vot prin corespondenta, pana la 

termenul limita stabilit). La numar egal de voturi este decisiv votul Presedintelui OTDR. 

 

Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum, sedinta CN a OTDR din 16.12.2020, ora 12:00 va 

avea loc la a doua convocare, in data de 21.12.2020, ora 12:00, in aceeasi locatie, si se va desfasura 

in conditiile prevazute de Statutul OTDR, cu votul majoritatii simple indiferent de numarul 

membrilor prezenti. In aceasta situatie se retransmit prin e-mail toate materialele supuse aprobarii si 

prin corespondenta buletinele de vot. In acest caz, data limita de primire/inregistrare la OTDR a 
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Buletinelor de Vot prin corespondenta  este 21.12.2020 ora 11:00. Acestea vor fi luate in considerare, 

daca respecta procedura de completare si de identificare a reprezentantilor prezentata mai sus. 

   

Lista de prezenta (intocmita conf. dispozitiilor Art. V din prezenta procedura) si materialele 

prezentate/aprobate in sedinta CN a OTDR din 16.12.2020 se constituie ca anexe ale procesului-

verbal. 

Hotararea Consiliului National al OTDR din data de 16.12.2020 se redacteza pe baza procesului - 

verbal si se semneaza de Presedintele si Secretarul BE al OTDR.  

Hotararile adoptate de Consiliul National al OTDR se comunica prin corespondenta electronica 

consilierilor nationali si presedintilor CJ ale OTDR si au caracter obligatoriu pentru toti membrii 

Ordinului.  

Dispozitiile prezentei proceduri se completeaza cu prevederile Regulamentului de organizare si 

desfasurare a sedintelor CN al OTDR. 

 

 

Aprobat la data de 07.12.2020 

 

Biroul Executiv al CN al OTDR, prin 

 



Fata

Pentru Impotriva Abtinere

1
Prezidiul de sedinta al Consiliului National al OTDR din 

16.12.2020

2
Componenta secretariatului tehnic al Consiliului National al OTDR 

din 16.12.2020

3 Ordinea de zi a CN al OTDR din data de 16.12.2020

4
Raport activitate al Biroului Executiv al Consiliului National al 

OTDR 

5 Executie bugetara la data de 30.09.2020

6 Buget Venituri si cheltuieli 2021

7 Ratificarea deciziei BE al CN al OTDR din data de  27.10.2020

8
Componenta Comisiei de verificare si autorizare a Consiliului 

National al OTDR, mandat 2020-2024 si indemnizatii

9
Componenta Comisiei de disciplina a Consiliului National al 

OTDR, pe functii, mandat 2020-2024 si indemnizatii

10
Componenta Comisiei superioare de disciplina a Consiliului 

National al OTDR, mandat 2020-2024 si indemnizatii

11
Componenta Comisiei Profesionale a Consiliului National al 

OTDR, mandat 2020-2024 si indemnizatii

12
Componenta Comisiei de Cenzori, mandat 2020-2024 si 

indemnizatii

13

Delegarea catre BE al CN al OTDR a atributiei de numire si 

revocare a mandatelor membrilor Comisiei Electorale Centrale si a 

comisiilor de specialitate ale CN al OTDR 

14
Desemnarea/ imputernicirea a trei membri BE al CN al OTDR cu 

drept de semnatura in banci 

NUME SI PRENUME (cu majuscule)……………………………………………………….; 

Judet: ________________

Semnatura  ………………………………………., Data_________              

vezi verso 

OTDR – CONSILIUL NATIONAL extraordinar din data de 16.12.2020

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  

Votul (se va completa de membrul 

CN prin marcarea cu X, dupa caz)Puncte supuse aprobariiNr crt.

*Materialele pentru punctele aflate pe ordinea de zi au fost trimise consilierilor nationali, prin e-mail, in data de 

09.12.2020 



    

• este inregistrat la OTDR peste termenul limita prevazut in convocator;

Votul pentru punctele de pe ordinea de zi, supuse aprobarii, se anuleaza/este considerat nul daca:

• au fost exprimate mai multe optiuni de vot pentru un singur punct

 (chiar daca unele optuni au fost taiate/ anulate de membrul CN);

Buletinul de vot se anuleaza/este considerat nul daca

      • are alt model decat cel legal aprobat;

• nu este original;

• nu poarta stampila OTDR;

• s-a folosit alt insemn decat ”X” in patratul corespunzator optiunii de vot;

• exprimarea votului s-a facut in exteriorul chenarului;

• nicio casuta nu este marcata cu „X”- se va  considera vot neexprimat

 Buletinul de vot prin corespondenta, in original, se introduce de catre membrul Consiliului National intr-un plic 

si se transmite de catre consilier prin curier rapid - fara costuri, la sediul central al OTDR 

(Sos. Iancului nr. 4B-4K, sector 2, cod postal 021723, Bucuresti) 

  in asa fel incat sa fie primit/inregistrat pana la data limita de 16.12.2020 ora 11:00.

• nu respecta procedura de identificare a reprezentantilor aprobata (nume, prenume,  judet) sau care nu are trecuta 

data semnarii buletinului de vot;

• nu a fost exprimata optiunea de vot pentru niciun punct supus aprobarii;

“Pentru” sau “Impotriva” sau "Abtinere"

Votul se exprima conform Convocator CN al OTDR -16.12.2020, prin corespondenta

Se marcheaza un „X” in casuta corespunzatoare optiunii de vot:

• nu poarta timbrul sec cu sigla OTDR;

• este deteriorat;


