REGULAMENT ELECTORAL
al ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI din ROMANIA pentru alegerea
organelor de conducere la nivel judetean si la nivelul Mun. Bucuresti
mandatul noiembrie 2016 - noiembrie 2020
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Alegerea membrilor organelor de conducere teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor
Dentari din România (OTDR) pentru mandatul noiembrie 2016 - noiembrie 2020 se
organizează la nivel judeţean, respectiv al Muncipiului Bucureşti cu respectarea prezentului
Regulament electoral.
Art.2 Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la
nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani,
conform prevederilor legii nr.96/2007 cu modificarile si completarile la zi.
Art.3 Membrii consiliului judeţean (CJ), respectiv al municipiului Bucureşti (CMB), ale
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se aleg pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea
de a fi realesi pentru maxim 3 mandate successive - conform Hotararii AGN extraordinara a
OTDR din 11.09.2016.
Art.4 In cadrul unui mandat, detinerea unei functii de conducere pe o perioada mai mica de 4 ani
se considera similara exercitarii unui mandat intreg.
Art.5 Dreptul la vot, il au numai tehnicienii dentari inscrisi ca „membri activi” la 30.06.2015 in
RUTD actualizat si publicat pe site-ul www.otdr.ro
Dreptul de vot se exercită de catre tehnicianul dentar numai in judeţul pe raza caruia figureaza
inscris in evidentele OTDR.
Art.6 Organele de conducere ale OTDR la nivel judetean sunt :
a. Adunarea Generală Judeţeană (AGJ) / Adunarea Generala a Municipiului Bucuresti
(AGMB) care are rol electiv, formata din membrii activi si cotizanti care isi desfasoara
activitatea pe raza judetului respectiv.
AGJ/AGMB, in conformitate cu Legea nr. 96/2007 r, Statutul, ROF-ul si normele interne ale
OTDR, alege si revoca reprezentantii in Adunarea Generala Nationala (AGN) si membrii
Consiliului Judetean (CJ), prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum 2/3
din numarul total al membrilor inscrisi in RUTD ca membrii activi. In cazul in care se constata
lipsa cvorumului la prima convocare, se va convoca o noua AGJ care poate avea loc in aceeasi zi
cu prima sedinta, dar la ore diferite, si care va putea adopta hotarari cu votul majoritatii simple,
indiferent de numarul membrilor prezenti.
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Revocarea /completarea/inlocuirea mandatelor reprezentantiilor in AGN si a membrilor CJ se
poate face de AGJ/AGMB anual, in conditiile prevazute de Statut, ROF si normele interne ale
OTDR.
b. Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti (CJ/CMB), functioneaza ca organ
reprezentativ si executiv al OTDR.
CJ/CMB are un numar de membrii proportional cu numarul de tehnicieni – membri
activi, astfel:
pana la 30 membri – CJ are 5 membri;
peste 30 membri – CJ poate avea pana la 11 membri (obligatoriu numar impar).
Numarul acestora urmeaza a fi stabilit de catre AGJ, prin vot deschis exprimat inaintea
alegerilor membrilor CJ, in functie de numarul candidatilor;
CMB are 11 membri.
Membri CJ/CMB sunt alesi de catre AGJ/AGMB.
c. Biroul Executiv al Consiliului Judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti.
CJ/CMB vor alege dintre membri sai un birou executiv format din presedinte, doi
vicepresedinti si un secretar.
Nu pot candida la functia de presedinte CJ/CMB persoanele care au implinit varsta legala
de pensionare.
Art.7 Calendarul electoral se stabileste prin decizia Biroului Executiv al OTDR.

ORGANIZAREA si DESFASURAREA ALEGERILOR
Art.8 In vederea alegerilor organelor de conducere ale OTDR este constituita Comisia
Electorala Centrala (CEC), cu caracter permanent,
Art.9 Membrii Comisei Electorale Centrale (CEC) nu pot candida la nicio functie electiva din
cadrul OTDR in legislatura pentru care se organizeaza alegerile
Art.10 Comisia Electorala Centrala, constituita prin Hotarare a Consiliului National, are
urmatoarele atributii in vederea alegerii organelor de conducere la nivel judetean - mandatul
noiembrie 2016-noiembrie 2020 :
(a) urmăreşte şi asigură respectarea prezentului regulament pe întreg teritoriul ţării;
(b) supravegheaza organizarea alegerilor, respectarea calendarului electoral, procesul de votare si
numarare al voturilor;
(c) CEC detine stampila proprie care va fi pastrata de presedintele comisiei sau in lipsa acestuia
de catre secretar;
(d) primeste, inregistraza, centralizeaza, analizeaza si solutioneaza dosarele de candidatura depuse
pentru alegerea Consiliului Judetean/Municipiului Bucuresti intocmind listele cu candidati.
(e) primeste, inregistreaza si solutioneaza contestatiile insotite de documentele care au stat la
baza acestora
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(f) intocmeste listele finale de candidaturi care vor fi afisate pe site-ul OTDR;
(g) distribuie buletinele de vot teritoriu
(h) valideaza rezultatul final al alegerilor la nivel territorial
(i) intocmeste procesul verbal al rezultatului alegerilor organelor de conducere la nivel teritorial si
il inainteaza la Consiliul National al OTDR;
(j) intocmeste mandatele pentru membrii alesi in organele de conducere ale OTDR;
Art.11 In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor la nivel judetean si a conducerii sedintei
AGJ/AGMB, prin Mandat special, Presedintele OTDR va mandata o persoana - membru OTDR
(denumit in continuare Presedintele de sedinta)– care va coordona şi conduce operaţiunile legate
de procesul de votare,
Art.12 In ziua alegerilor, in vederea obtinerii rezultatului alegerilor, se va constiui pe loc, in sala,
o Comisie de numarare a voturilor formata din trei membri (persoane care nu se regasesc pe
lista de candidati ptr functii in cadrul CJ/CMB) care va avea urmatoarele atributii:
(a) participa la sigilarea urnelor impreuna cu Presedintele de sedinta.
(b) procedează la desigilarea urnelor, numărarea voturilor, stabilirea valabilităţii voturilor
exprimate, totalizarea voturilor exprimate, voturilor nule si stabileste rezultatul alegerilor.
(c) redactează în 2 exemplare procesul verbal de desfăşurare a alegerilor;
(d) pentru validarea alegerilor, prin Presedintele de sedinta, înaintează CEC cate un exemplar al
procesului verbal de desfăşurare a alegerilor – semnat de Presedintele de sedinta si de membri
comisiei de numarare a voturilor si însoţit de listele cu cei care au votat.
(e) duce la îndeplinire orice altă activitate privind alegerile dispusa de către CEC sau stabilită prin
prezentul regulament.
(f) participa/asista la alegerea Biroului executiv judetean/CMB
Art.13 După alegerea membrilor Consiliului judetean/CMB si a Biroului executiv judetean/al
Municipiului Bucuresti, comisia de numarare a voturilor îşi încetează activitatea.

CONDITIILE PENTRU DEPUNEREA si VALIDAREA CANDIDATURILOR
Art 14 Fiecare tehnician dentar – inscris in RUTD, membru activ la 30.06.2016 poate candida
pentru oricare din funcţiile de conducere elective teritoriale, cu exceptia :
- persoanelor care anterior dobandirii calitatii de membru sau in calitate de membru OTDR, prin
actiunile lor, au adus atingere profesiei, imaginii si scopului profesional al OTDR.
- persoanelor care au si calitatea de medic dentist sau student la medicina dentara.
- persoanelor care detin functii de conducere in alte organizatii/asociatii profesionale/sindicale
si/sau patronale de profil din Romania.
- persoanelor care sunt asociati, administratori ori detin functii de conducere in societati
comerciale ce isi desfasoara activitatea in industria materialelor/aparatelor stomatologice.
- persoanelor care sunt rude de gr 1 sau sunt sot si sotie si candideaza pentru functii in cadrul
aceluiasi organ de conducere
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Art.15 Au dreptul de a fi aleşi in Consiliile Judetene/CMB ale OTDR tehnicieni dentari care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- tehnician dentar – „membru activ” la data de 30.06.2016, si cu aviz pe Certificatul de membru
in cei 4 ani anteriori anului in care se depune candidatura.
exceptie: inactivitate solicitata de membru (la cerere) si aprobata de OTDR (ex: Concediu
medical, ingrijire copil, s.a)
- nu au suferit vreo condamnare penală sau nu le-a fost angajata raspunderea civila profesionala
- nu se incadreaza in categoria persoanelor mentionate la Art.14 din prezentul regulament.
Art.16 Candidaturile vor fi adresate presedintelui CEC in termen - conform calendarului
electoral. Acestea vor fi transmise printr-un serviciu de curierat rapid sau prin Posta - cu
confirmare de primire, la sediul central al OTDR, in atentia CEC.
Art.17 Dosarul pentru candidatura va cuprinde:
a) solicitare de candidatura (scrisoare de intentie): nume, prenume, domiciliu, C.I./B.I.,CNP, locul
de munca, forma de exercitare a profesiei (independent/angajat), date de contact (si obligatoriu o
adresa de e-mail personala si valida), Consiliul Judetean pentru care candideaza, s.a;
b) declaratie pe proprie raspundere ca nu incalca prevederile Art.14 din prezentul regulament.
(daca este cazul, documente in sustinerea declaratiei)
c) curriculum vitae;
Toate documentele vor fi transmise in orginal, datate si semnate olograf de catre titular.
Art.18 CEC va verifica dosarele de inscriere ale candidatilor si va emite Decizia CEC care va
contine lista candidaturilor depuse, admise si respinse, inclusiv motivul respingerii, Aceasta va fi
facuta publica pe site-ul www.otdr.ro
Art.19 Dosarele incomplete, neconforme sau depuse in afara termenului stabilit prin calendarul
electoral se vor solutiona cu respingerea candidaturii si se vor returna persoanei in cauza.
Art.20 Contestaţiile impotriva candidaturilor, precum si cele impotriva Deciziei CEC de
respingere a candidaturii se fac in termen de 2 zile de la data publicarii pe site a listei cu
candidaturi.
Contestatiile se depun la CEC, prin e-mail (office @otdr.ro), si se solutioneaza de catre CEC in
24 h de la data expirarii termenului de primire a contestatiei si a documentelor aferente in cazul
contestatiilor ce privesc dosarul de candidature.
Rezolutia CEC se transmite prin e-mail catre contestatar.
Art.21 După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul, CEC emite
Decizia prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor .
Art.22 Lista finala cuprinzând candidaturile ramase definitive va fi facuta publica de catre CEC
pe site-ul OTDR.
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BULETINELE DE VOT
Art.23 CEC editeaza şi comunică in teritoriu, persoanelor mandatate cu organizarea AGJ/AGMB
electiva, modelul buletinelor de vot secret pentru alegerea membrilor CJ/CMB.
Art.24 In buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele si
prenumele acestora.
Art.25 Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători.
Art.26 Buletinele de vot vor avea aplicata stampila CEC, pe faţa buletinului de vot.
Art.27 Buletinele neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători
în timpul votării vor fi anulate de catre membri Comisiei de numarare aplicandu-se cele trei
semnaturi si stampila CJ.

DESFASURAREA VOTARII
Art.29 Votarea se va desfăşura in locatia mentionata in convocatorul AGJ/AGMB.
Art.29 Preşedintele de sedinta, în prezenţa membrilor din Comisia de numarare a voturilor,
verifică urnele, existenţa listelor cu alegatori si a buletinelor de vot. După verificarea urnelor
preşedintele de sedinta si Comisia de numarare sigilează urnele, aplicând ştampila CJ pe benzile
de inchidere.
Art.30 Fiecare tehnician dentar, cu drept de vot, se va legitima, după care semneaza in lista cu
alegatori în dreptul numelui său şi primeste un buletin de vot.
Art.31 Votarea se face prin marcarea cu „X” în dreptul numelui candidatului pentru care se
optează.
Art.32 Este interzisă staţionarea persoanelor străine sau alegătorilor (dupa ce au votat) în
încaperea în care are loc votarea.

STABILIREA REZULTATELOR ALEGERILOR JUDETENE
Art.33 Dupa închiderea votarii, Comisia de numarare voturi deschide urna si procedeaza la
numararea buletinelor de vot si a voturilor.
Art.34 Vor fi anulate buletinele de vot care:
- au alta forma sau model decat cea aprobată ;
- nu sunt complete;
- sunt albe, adică nu conţin exprimarea votului;
- au alte insemne.
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Art.35 Procesul verbal al alegerilor va cuprinde:
- numărul alegatorilor, potrivit listelor de alegatori;
- numarul alegătorilor care s-au prezentat la votare;
- numarul buletinelor de vot tiparite;
- numarul total al voturilor valabil exprimate;
- numarul voturilor nule;
- numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de catre fiecare candidat;
- numarul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.
Art.36 Procesele-verbale/listele se vor intocmi in 2 exemplare, se vor semna de persoana
mandatata (Presedintele de sedinta) şi de membrii Comisiei de numarare si vor purta stampila CJ
Un exemplar se va transmite la CEC, in termen de max. 48 ore, spre validare.
Art.37 Dupa stabilirea membrilor Consiliului Judetean alesi, Comisia de numarare va
supraveghea alegerea dintre membri CJ (prin vot deschis) a membrilor Biroului Executiv
Judetean, pe functii – al carui rezultat se va inscrie intr-o lista separata (“componenta CEJ/CMB
pe functii”) ce se va comunica CEC, spre validare, odata cu procesul verbal de desfasurare a
alegerilor la nivel territorial.
Art.38 Daca alegerile au fost valabil organizate si desfasurate, CEC va stabili rezultatele în
vederea atribuirii mandatelor.
Art.39 Dupa incheierea alegerilor, documentele aferente desfasurarii procesului de alegeri se vor
preda Presedintelui CJ/CMB.
Art.40 In termen de 5 zile de la primirea din teritoriu a proceselor verbale ale alegerilor judetene,
CEC intocmeste procesul verbal al rezultatului alegerilor organelor de conducere la nivel
judetean.
Art.41 Rezultatul alegerilor organelor de conducere la nivel judetean, pentru mandatul noiembrie
2016-noiembrie 2020, validate de CEC prin hotarare, vor fi afisate pe site-ul www.otdr.ro, iar
documentele CEC se vor arhiva la sediul central al OTDR.
Art.42 Contestatiile impotriva oricaror acte si fapte legate de procesul electoral (votare,
numarare, validare etc) se depun in termen de maxim 48 ore de la momentul constatarii
actelor/faptelor contestate. Contestatiile se depun in scris (e-mail), motivat, insotite, dupa caz, de
probatoriu, la CEC care le solutioneaza, in maxim 24 de ore de la expirarea termenului de
primire a acestora si comunica in scris contestatarului rezultatul.

DISPOZITII FINALE
Art.43 Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică pentru alegerea organelor de conducere
teritoriale (judetene) ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (OTDR) pentru
mandatul noiembrie 2016-noiembrie 2020
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Art.44 Pentru desfasurarea procesului de votare CEC va beneficia de dotarea logistica a OTDR
de la sediul central si Consiliile Judetene.
Art.45 Dispoziţiile prezentului Regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile
Legii 96/2007 republicata, cu modificarile ulterioare privind organizarea OTDR la nivel judetean,
precum si a prevederilor din Statut si ROF.
Art.46 Forma si continutul stampilei CEC este redata in anexa si face parte din prezentul
Regulament Electoral.

Intocmit: Biroul Executiv al OTDR
Aprobat: Consiliul National al OTDR – prin hotararea din 22.09 2016
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