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REGULAMENT ELECTORAL 2016 

al ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI din ROMANIA  

pentru alegerea (membrilor) Consiliului National al OTDR si a (membrilor) 

Biroului Executiv al Consilului National al OTDR 
                                                             

 

 

Capitolul I – Dispozitii generale 

 

 
 

Art. 1. Prezentul Regulament Electoral al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania 

(OTDR) reglementează alegerea membrilor Consiliului National, precum si a membrilor 

Biroului Executiv al Consiliului National al OTDR. 

 

Art. 2. Consiliul National al OTDR (CN) este organul de conducere al Ordinului care asigura 

activitatea acestuia intre sesiunile Adunarii Generale Nationale a OTDR. 

Consiliul National al OTDR este alcatuit din 49 de membri, dupa cum urmeaza: cate un 

reprezentant al fiecarui judet, 4 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, 4 reprezentanti ai 

laboratoarelor private din Romania, alesi de Adunarea Generala Nationala a OTDR. 

 De asemenea, in cadrul Adunarii Generale Nationale elective 2016 se vor putea alege si pana 

la 3 membri supleanti ai CN. 

 

Art. 3.  Membrii supleanti ai CN vor inlocui membri titulari in urmatoarele situatii: 

 

i. in situatia in care in urma alegerilor, un candidat pentru functia de membru titular al 

CN nu obtine ½+ 1 din numarul de voturi al reprezentantilor in AGN in conditiile 

legii, acesta va fi inlocuit de un membru supleant, indiferent de judetul din care 

acesta provine; 

ii. in situatia in care pentru un judet/municipiul Bucuresti sau laboratoare private nu sunt 

suficienti candidati pentru locurile elective prevazute de lege, aceste locuri vor fi 

ocupate de catre membrii supleanti;  

iii. pe perioada vacantarii postului din orice motiv.  

 Membrii supleanti vor ocupa locurile vacantate in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute 

la AGN electiva, fara a se avea in vedere ce anume entitate a fost reprezentata de fostul 

membru titular care a lasat vacant postul. Ocuparea locurilor vacante va avea loc prin tragere 

la sorti a locurilor vacantate. 

 Membrii supleanti se bucura de toate drepturile si obligatiile membrului titular pe care il 

inlocuiesc.  

 

Art. 4.  Alegerea membrilor Consiliului National al OTDR se organizează la nivel national. 

Adunarea Generala Nationala a OTDR, constituita din reprezentanti alesi de catre adunarile 

generale judetene (respectiv a municipiului Bucuresti), in prezenta a cel putin 2/3 din numarul 

total al delegatilor, alege prin vot secret si liber exprimat, cu majoritate simpla, membrii 

Consiliului National al OTDR. In situatia in care se constată lipsa cvorumului la adunarea 

generala, noua adunare generala convocata va adopta decizii cu majoritate simpla, indiferent 

de numărul participantilor.  
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Art. 5.  Intre sesiunile Consiliului National activitatea OTDR este asigurata si coordonata de 

catre Biroul Executiv al Consiliului National al OTDR. Acesta asigura activitatea permanenta 

a OTDR, potrivit legii, Statutului, ROF si regulamentelor proprii. 

 Biroul Executiv al Consiliului National al OTDR (BE) este alcatuit din 9 membri, astfel: un 

presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 3 membri. 

 

Art. 6. Membrii Consiliului National (CN), respectiv ai Biroului Executiv (BE), 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. 7. Dreptul de vot se exercită de catre alegatori pe baza actului de identitate si a 

semnaturii din lista de prezenta (inclusiv pentru reprezentat/mandant).  

 Cand votul se exprima prin corespondenta se considera prezent reprezentantul care a trimis 

plicul cu datele de identificare inscrise pe acesta, in termenul specificat . 

 

Art. 8. Dreptul la vot, in AGN electiva a OTDR, il au numai tehnicienii dentari activi, alesi ca 

reprezentanti in AGJ/AGMB elective.  

 

Art. 9. Fiecare tehnician dentar – membru activ la data depunerii dosarului, poate candida 

pentru functia de membru al Consiliului National al OTDR, cu exceptia : 

   - persoanelor care anterior dobandirii calitatii de membru sau in calitate de membru OTDR, 

prin actiunile lor, au adus atingere legii, profesiei, imaginii si scopului profesional ale 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. 

 
 De asemenea, nu pot candida la functia de membru titular si/sau membru supleant al CN 

persoanele care sunt rude de gr 1 sau sunt sot si sotie.  

 Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu cele ale „Cap. III – Conditiile pentru 

depunerea candidaturilor”  din prezentul Regulament.  

 

Art. 10. Calendarul electoral se stabileste prin decizia Biroului Executiv al Consiliului 

National al OTDR. Calendarul electoral poate sufereri modificari in functie de circumstantele 

ivite in legatura cu alegerile ce urmeaza a se organiza si desfasura. 

 

 

 

Capitolul II – Comisia Electorala Centrala 

 

 
Art. 11.  Atributii CEC:  
(a)  urmăreşte şi asigură respectarea prezentului regulament;  

(b) supravegheaza organizarea alegerilor, respectarea calendarului electoral, procesul de 

votare si numarare a voturilor; 

(c)  detine stampila proprie care va fi pastrata de presedintele comisiei sau in lipsa acestuia de 

catre secretar (forma şi conţinutul ştampilei sunt redate în anexa 1 a prezentului regulament);  
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(d) centralizeaza datele privind candidaturile, intocmind listele cu candidaturile depuse, 

precum si orice procese-verbale in legatura cu alegerile pentru functia de membru CN si BE al 

OTDR; 

(e) primeste, inregistreaza si solutioneaza  contestatiile; 

(f) intocmeste procesele verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul verbal de constatare a 

rezultatelor finale ale alegerilor pentru functia de membru CN si BE al OTDR;  

(g) in desfasurarea activitatii sale emite decizii;  

(h) primeşte şi înregistrează dosarele de candidatură pentru Consiliul Naţional şi Biroul 

Executiv, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Electoral; 

(i) atribuie mandatele pentru membrii alesi in organele de conducere ale OTDR; 

(j) asigură tipărirea buletinelor de vot, cu sprijinul Biroului Executiv; 

(k) transmite spre afişare pe site-ul oficial al OTDR lista candidaturilor admise/respinse; 

(l) asigură măsurile de securitate în spaţiul aferent desfăşurării procesului electoral;  

(m) asigură derularea şi parcurgerea etapelor procesului de votare şi validează rezultatele 

alegerilor, conform procedurilor stipulate în prezentul Regulament Electoral; 

(n) are in subordine Comisia de prezenta si de numarare a voturilor 

 

Art. 12. Biroul Executiv al Consiliului Naţional va pune la dispoziţia Comisiei Electorale 

Centrale, pe toată durata organizarii si desfasurarii alegerilor generale, un spaţiu 

corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată secretariatul tehnic format din 3 

persoane, precum şi condiţiile necesare funcţionării optime a comisiei. 

 

Art. 13. Membrii CEC si membrii Comisiei de prezenta si numarare a voturilor nu pot 

candida la posturile elective din cadrul OTDR în legislatura pentru care se organizeaza 

alegerile. 

 

 

Cap. III – Conditiile pentru depunerea candidaturilor pentru functia de membru 

al Consiliului National 

 

 
Art. 14. Au dreptul de a fi aleşi ca membri titulari ai Consiliului National al OTDR 

tehnicienii dentari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

-  tehnician dentar – membru activ la data depunerii candidaturii, precum si in ultimii 4 ani* 

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 civila in legatura cu profesia; 

- nu se incadreaza in categoria persoanelor mentionate la Art. 9 din prezentul Regulament; 

- nu au avut abateri disciplinare in calitate de membri OTDR sau membri ai organelor de 

conducere; 

 

    *Cu aviz integral pe Certificatul de membru pe anul in curs, precum si in ultimii 4 ani.  

 

Art. 15. Candidatii pentru functia de membru supleant al CN trebuie sa indeplineasca aceleasi 

conditii ca si candidatii pentru functia de membru titular.  

 

Art. 16. Candidaturile pentru functia de membru CN vor fi adresate presedintelui CEC in 

termen - conform calendarului electoral.  

Candidatii pot depune o singura candidatura, fie pentru consilier titular, fie pentru consilier 

supleant. 
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Art. 17. Dosarul pentru candidatura la functia de membru CN 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), functia pentru 

care candideaza, s.a; 

b) declaratie pe proprie raspundere ca nu incalca prevederile Art. 9 si Art. 14 din 

prezentul Regulament;     

c)  curriculum vitae; 

d) funcţiile pe care candidatul le deţine în alte organisme statale, administrative, 

sindicale ori profesionale; (daca este cazul) 

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 In cazul dosarelor neconforme, daca termenul de depunere al candidaturilor permite, 

CEC va solicita in scris (e-mail) completarea acestora. Daca termenul de depunere a 

candidaturilor nu permite dosarele neconforme vor fi clasate ca “respinse” ca fiind incomplete 

sau neconforme.  

 

Art.20 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.21 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 candidatura.  

Rezolutia CEC se transmite prin e-mail catre contestatar. 

 

Art.22 După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul, CEC emite 

Decizia prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor . 

 

Art.23 Lista finala cuprinzând candidaturile ramase definitive va fi facuta publica de catre 

CEC pe site-ul OTDR.  

 

 

 

 

Capitolul IV – Buletinele de vot 

 

 

 
Art. 24. CEC editeaza modelul buletinelor de vot secret pentru alegerea membrilor CN al 

OTDR, precum si pentru alegerea membrilor BE. 

http://www.otdr.ro/
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Art. 25. In buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se 

numele si prenumele acestora.  

 

Art. 26. Buletinele de vot se vor asigura în număr corespunzator, conform listei cu alegători.  

 

Art. 27. Pentru fiecare judet/municipiul Bucuresti, pentru laboratoarele private din Romania, 

respectiv pentru membri supleanti se vor intocmi buletine de vot distincte, care vor cuprinde 

candidatii pentru CN. Buletinele de vot care vor fi inmanate fiecarui alegator/votant pot fi 

capsate/legate impreuna, fiecare fila a unei brosuri astfel rezultate reprezentand un buletin de 

vot distinct. Daca un judet nu are niciun candidat pentru functia de membru CN, atunci 

buletinul de vot aferent acelui judet nu va mai fi editat si inclus in brosura cu buletine de vot. 

 

Art. 28. Buletinele de vot vor fi autentificate prin aplicarea ştampilei CEC pe faţa brosurii de 

vot. 

Buletinele de vot vor avea scrise mentiuni legate de procedura de vot/numarul de candidati 

care trebuie votati. 

 

Art. 29. Buletinele de vot neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate greşit de 

către alegători în timpul votării vor fi anulate prin menţiunea şi semnătura unui membru din 

CEC, aplicându-se totodată şi ştampila cu mentiunea „Anulat CEC”. 

 

 

 

 

Capitolul V – Modalitati de exprimare a votului  

 

 

 
Art. 30. Procesul de vot se va desfăşura in modul si locatia mentionate in convocatorul 

Adunarii Generale Nationale elective. 

 

Art. 31. Indiferent de modalitatea de exprimare/transmitere a votului, buletinele de vot 

(brosurile) vor fi depuse in urnele sigilate prin aplicarea stampilei si a semnaturii  

Presedintelui CEC pe benzile de inchidere sau, in absenta acestuia, a semnaturii unuia dintre 

membrii CEC. 

 

Art. 32. Votul reprezentantilor in AGN poate fi exprimat atat direct, cat si prin mandat special 

sau prin corespondenta, conform procedurilor stabilite de Biroul Executiv . 

 

Art. 33. Procedura de identificare a reprezentantilor in AGN 2016 electiva se va face astfel: 

 

 se considera identificat si prezent la AGN electiva 2016 a OTDR reprezentantul de la 

care s-a primit prin posta originalul completat al Buletinului de vot prin 

corespondenta, in termenul limita stabilit.  

 in cazul votului direct/prin mandat special, Buletinele de vot vor fi luate in considerare 

daca acestea sunt depuse in urne la data AGN electiva 2016, daca respecta procedura 

de completare si de identificare a reprezentantilor. 
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Capitolul VI – Stabilirea rezultatului alegerilor membrilor Consiliului National al 

OTDR 

 
 

Art. 34. In vederea stabilirii prezentei la AGN electiva si a numararii voturilor, se va constitui 

Comisia de prezenta si de numarare a voturilor. Aceasta va fi compusa din 12 de membri, 

alesi dintre tehnicienii dentari membri activi, care isi exprima intentia in urma anuntului ce va 

fi publicat in acest sens pe site-ul OTDR. Primii 12 de tehnicieni dentari inscrisi, care 

indeplinesc urmatoarele cerinte: 

 au drept de vot (conform art. 8 din prezentul Regulament); 

 nu candideaza pentru functia de membru al CN al OTDR si nu sunt sot/sotie, 

rudele sau angajatii acestora, 

vor fi numiti membri ai Comisiei de prezenta si de numarare a voturilor. 

In situatia in care nu se completeaza numarul de persoane din care trebuie alcatuita Comisia 

de prezenta si de numarare a voturilor, se poate apela, in completare, la persoane 

fizice/juridice, organizatii neguvernamentale, etc. pentru acoperirea numarului necesar de 

membri. 

Membrii acestei comisii vor semna o Declaratie de confidentialitate. 

 

Art. 35. Comisia de prezenta si numarare a voturilor va functiona pe langa CEC, in 

subordinea acesteia. Ea va efectua numararea voturilor si va indeplini toate sarcinile primite 

de la CEC in legatura cu evidenta alegatorilor (listele de prezenta ale alegatorilor) sau alte 

activitati care tin de buna desfasurare a AGN electiva.  

 

 

Art. 36. Pentru indeplinirea atributiei de numarare a voturilor, membrii Comisiei de prezenta 

si numarare a voturilor se vor constitui in echipe care vor proceda la numararea si 

centralizarea voturilor din buletinele de vot.  

 

Art. 37. La finalul numaratorii, fiecare echipa de numarare va incheia un proces-verbal 

centralizator al rezultatului numaratorii, pe care il va semna si il va preda CEC. 

 

Art. 38. Sunt nule buletinele de vot care:  

 nu poarta ştampila CEC; 

 au alta forma sau model decat cea aprobată ;  

 nu sunt complete;  

 au alte insemne; 

 nu au votul exprimat  

 

Art. 39. In cadrul sedintei AGN electiva se insumeaza voturile exprimate (totalul 

acestora rezulta, in functie de situatie, din voturi directe, voturi prin procuri speciale/mandat 

si voturi prin corespondenta din care s-au scazut, in fiecare caz, voturile anulate/nule) : 

• direct - participa membrii care sunt in posesia Buletinului de vot primit si certificat la 

intrarea in sala la data tinerii AGN; 

• prin reprezentanti si prin corespondenta - sunt centralizate voturile prin procese verbale 

 

Art. 40. Daca alegerile au fost valabil organizate si desfasurate, CEC va stabili rezultatele în 

vederea validarii alegerii membrilor CN si atribuirii mandatelor.  
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Art. 41. Dupa caz, repartizarea membrilor supleanti pe locurile neocupate se va face in ordine 

descrescatoare a numarului de voturi obtinute prin tragere la sorti a judetului pe care il va 

reprezenta.  

 

Art. 42. Dupa incheierea alegerilor membrilor CN, documentele CEC se vor arhiva timp de 4 

ani. 

 

Art. 43. Atribuirea mandatelor de membru titular al CN se va face, dupa centralizarea 

voturilor exprimate prin Buletinele de vot, în ordinea descrescatoare a numărului de voturi şi 

până la ocuparea numarului prevăzut de Lege, Statut, ROF si prezentul Regulament.  

 In cazul in care un candidat nu intruneste ½+1 din numarul  de voturi ale alegatorilor prezenti 

si reprezentati se va aplica Art. 3 din prezentul Regulament. 

 

 

Capitolul VII - Alegerea membrilor Biroului Executiv (BE) 

 al Consiliului National al OTDR 

 

 
Art. 44. In termen de maximum 30 de zile de la validarea definitiva a rezultatelor alegerilor 

membrilor CN va avea loc sedinta Consiliului National nou ales, la convocarea Presedintelui 

in exercitiu, in vederea alegerii dintre membrii acestuia a membrilor Biroului Executiv. 

 

Art. 45. CEC va supraveghea alegerea membrilor BE al CN si va valida pe loc, in acea 

sedinta, componenta noului BE. 

 

Art. 46.  Pentru a putea candida la functia de membru al BE al CN, candidatul (membru CN) 

trebuie sa depuna o scrisoare de intentie prin care sa motiveze scopul depunerii candidaturii 

pentru functia respectiva si sa mentioneze indeplinirea urmatoarelor conditii: 

 disponibilitate pentru participarea la sedinte si la actiunile/evenimentele OTDR 

 cunostinte medii de utilizare a computerului pentru intocmirea documentelor. 

 

Art. 47. Fiecare candidat isi va putea depune candidatura la CEC in termenul stabilit in 

calendarul electoral pentru o singura functie (presedinte, vicepresedinte, secretar, trezorier, 

membru) din cadrul BE, cu mentiunea ca nu pot candida la functia de presedinte al Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din Romania persoanele care au implinit varsta legala de pensionare.  

 

Art.48. 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. Rezolutia CEC se transmite 

prin e-mail catre contestatar. 

 

Art. 49. Prima sedinta a CN nou ales va fi deschisa de catre Presedintele CEC care va supune 

la vot deschis alegerea presedintelui de sedinta dintre membrii CN nou ales. Acesta din urma 

va conduce lucrarile CN pana la alegerea noului Presedinte al CN, care va prelua, de la 

momentul alegerii lui, conducerea sedintei CN. 
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Art. 50. Alegerea membrilor BE se va face prin vot secret, fiind declarati castigatori 

candidatii care au obtinut cele mai multe voturi pentru functia respectiva. 

 

Art. 51. Numararea voturilor si validarea alegerilor se va face de catre CEC. In caz de 

egalitate de voturi pentru una sau mai multe functii din BE, se va proceda, in aceeasi sedinta a 

CN, la reluarea alegerilor pentru functia/functiile respective, pana la ocuparea acestora. 

 

Art. 52 Motivele de nulitate a buletinelor de vot prevazute la Art. 38 din Regulament sunt 

valabile si in cazul alegerilor membrilor BE. 

 

Art. 53. Daca alegerile pentru stabilirea membrilor BE au fost validate, se vor stabili 

rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.  

 

Art. 54. Rezultatul alegerilor se va consemna intr-un proces-verbal care va fi semnat de catre 

Presedintele CEC, de secretarul CEC si va purta stampila acestei comisii. 

 

Art. 55. Dupa incheierea alegerilor membrilor BE, documentele CEC aferente acestor alegeri 

se vor arhiva la sediul central al OTDR pentru o perioada de 4 ani. 

 

Art. 56. Atribuirea mandatelor de membru al BE pe functii se va face în ordinea 

descrescatoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numarului prevăzut de Lege, Statut, 

ROF si prezentul Regulament.  

 

Capitolul VIII – Dispozitii finale 

 

 

Art. 57. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică pentru alegerea membrilor CN al 

OTDR si a membrilor BE al CN dupa aparitia Legii nr. 147/2016 de modificare a Legii 

nr.96/2007 republicata – urmare careia a fost adoptata Hotararea Adunarii Generale 

extraordinara a OTDR din 11 septembrie 2016.  

Art. 58. Pentru desfasurarea procesului de votare, CEC va beneficia de dotarea logistica a 

OTDR de la sediul central sau de la locul de desfasurare a alegerilor. 

Art. 59. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează în mod corespunzător cu 

dispoziţiile Legii nr. 96/2007 republicata - privind  organizarea OTDR, precum si cu 

prevederile din Statutul si ROF al OTDR, precum si cu cele ale Regulamentului electoral 

pentru alegerea organelor de conducere la nivel judetean ale OTDR si normelor de constituire 

CEC. 

Art. 60. Prezentul regulament isi inceteaza valabilitatea in cazuri temeinic justificate, inclusiv 

in situatia adoptarii unor reglementari legale de modificare a Legii nr. 96/2007 r, urmand a 

inceta procesul electoral, a fi aprobat un nou regulament si a fi declansat un nou proces 

electoral in mod corespunzator legilor in vigoare.  

Art. 61. Anexa 1 (model stampila CEC) face parte din prezentul Regulament Electoral.  

 

Intocmit: Biroul Executiv al OTDR  

 

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

 


