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Proiect de 

DECIZIE 
privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale 

și ale Colegiului Farmaciștilor din România, a membrilor comisiilor de disciplină precum 

și aprobarea Regulamentului electoral 

 

 

În temeiul art.97  din Statutul Colegiului Farmaciștilor din România aprobat prin 

Decizia Adunării Generale Naționale a Colegiului Farmaciștilor din România nr.2/2009 

privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului 

deontologic al faramcistului 

 

Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România decide: 

 

 

Art.1. – Se aprobă organizarea alegerilor pentru desemnarea: 

a) membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Farmaciștilor din 

România și a birourilor executive; 

b) reprezentanților în Adunarea Generală Națională a Colegiului Farmaciștilor din 

România; 

c) membrilor comisiilor de cenzori; 

d) membrilor comisiilor de disciplină. 

 

Art.2. –  (1) Alegerile organelor prevăzute la art.1 se vor desfășura în perioada................. 

(2) Dacă la prima convocare a adunării generale în ședință deschisă în zilele prevăzute 

la alin.(1) nu se realizează condiția de cvorum, o a doua convocare a Adunării generale 

pentru  alegeri se organizează în perioada.......................La a doua convocare, alegerile sunt 

considerate valabile indiferent de numărul membrilor prezenți. 

 

Art.3. – Depunerea candidaturilor pentru calitatea de membru al organelor prevăzute la 

se face în perioada ......................... 

 

Art.4. – (1) În vederea organizării și asigurării desfășurării alegerilor, potrivit 

prevederilor Regulamentului electoral, la nivelul colegilor teritoriale, potrivit 

Regulamentului electoral, se vor alege comisii de electorale formate dintr-un număr de 

3-7 membri și un număr de 2 – 5 membri supleanți, potrivit deciziei Consiliului 

colegiului teritorial.  

 

(2) La nivelul Colegiului Farmaciștilor din România se înființează Comisia Electorală 

Centrală formată din următorii 5 membri și 2 membri supleanți după cum urmează: 

a) ........ 

b) ........ 
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c) ........ 

d) ......... 

e) ......... 

f) ........ 

g) ......... 

 

Art.5. – Membrii comisiilor electorale organizate la nivel teritorial respectiv membrii 

Comisiei Electorale Centrale, inclusiv membrii supleanți, nu pot depune candidaturi 

pentru nici unul dintre mandatele pentru care sunt organizate alegerile. 

 

Art.6. – În cazul vacantării unui loc din comisia electorală organizată la nivelul colegiului 

teritorial sau al Comisiei Electorale Centrale,  locul vacant va fi ocupat de unul dintre 

membrii supleanți. 

 

Art.7. – Biroul executiv al colegiului teritorial aprobă indemnizația membrilor comisiei 

electorale iar Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din 

România aprobă indemnizația membrilor Comisiei Electorale Centrale. 

 

Art.8. – Se aprobă Regulamentul electoral ce va sta la baza organizării și desfășurării 

alegerilor prevăzut în anexa care face parte din prezenta decizie. 

 

Art.9. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I  

 

 

 

PREȘEDINTE 

 DUMITRU LUPULIASA 

 

 
 


