GHID PRIVIND MODALITATEA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR DIN
CADRUL FILIALELOR TERITORIALE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Prezentul ghid privind modalitatea de desfășurare a alegerilor din cadrul filialelor teritoriale ale
Colegiului Psihologilor din România (denumit în continuare CPR sau Colegiul) a fost elaborat având
în vedere:
(i)

Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale
Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din
România aprobată prin Hotărârea Consiliului Colegiului nr. 5/2020, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 77 bis din 25 ianuarie 2021 – denumită în continuare
Procedura de alegeri;

(ii)

Procedura pentru organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor
teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de
COVID-19 aprobată prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr.
4/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 28 iunie 2021 –
denumită în continuare Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021;

(iii)

Proiectul de hotărâre a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind
aprobarea calendarului alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor
din România transmis pentru ședința Comitetului director al CPR din data de 25.01.2022;
*

Alegerile din cadrul filialelor teritoriale ale CPR vor avea loc în perioada 01.02.2022 – 01.04.2022
(art. 1 alin. (4) din Procedura de alegeri):


Etapa I - 01.02.2022 – 18.03.2022 (se vor realiza toate procedurile privind organizarea
alegerilor filialelor teritoriale, inclusiv, dar fără a se limita la, înscrierea candidaturilor,
validarea candidaturilor, întocmirea listelor de alegeri, întocmirea buletinelor de vot);



Etapa a II-a - 19.03.2022 – 01.04.2022 (se vor organiza convențiile pentru alegeri ale
filialelor teritoriale, prima și a doua convocare, după caz);

Organizarea ședinței de alegeri și a procedurii de vot este asigurată de către Comitetul filialei
teritoriale sub coordonarea președintelui filialei (art. 2 alin. (1) din Procedura aprobată prin
Hotărârea nr. 4/2021)
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ETAPA I - 01.02.2022 – 18.03.2022
I.

STABILIREA ȘI CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONVENȚIILOR FILIALELOR TERITORIALE
PENTRU ALEGERILE FILIALELOR TERITORIALE DIN CADRUL CPR
Stabilirea ședințelor convențiilor filialelor teritoriale – Comitetele filialelor teritoriale
Convocarea convențiilor filialelor teritoriale – președinții filialelor teritoriale

1.

Stabilirea datelor ședințelor convențiilor filialelor teritoriale, prima și a doua
convocare - până la data de 01.02.2022 - Comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului
Psihologilor din România stabilesc data ședințelor convențiilor filialelor teritoriale pentru
alegerile filialelor teritoriale, prima și a doua convocare (art. 1 alin. (5) din Procedura de
alegeri).
Ședința de alegeri şi procedura de vot din cadrul unei filiale teritoriale se vor desfăşura întro singură zi şi o singură locaţie, cu respectarea condiţiei de cvorum, în intervalul orar stabilit
de Comitetul filialei (art. 2 alin. (3) din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);
Atenție!
- pentru stabilirea datelor ședințelor convențiilor filialelor teritoriale, prima și a doua
convocare, Comitetele filialelor teritoriale trebuie să adopte o hotărâre care să conțină
datele celor două ședințe, precum și intervalul orar în care se poate vota – a se vedea
modelul din Anexa A
- totodată, Comitetul filialei teritoriale trebuie să stabilească locația pentru desfășurarea
alegerilor – recomandăm stabilirea locației în cadrul aceleiași ședințe în care Comitetul
filialei teritoriale stabilește datelor ședințelor convențiilor filialelor teritoriale
- datelor ședințelor convențiilor filialelor teritoriale trebuie să fie stabilite în perioada
19.03.2022 – 01.04.2022 (în cadrul Etapei II)
- a doua convocare trebuie să fie stabilită în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la
data primei convocări (art. 11 alin. (3) din Procedura de alegeri și art. 1 alin. (3) din
Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021) – Exemplu: dacă prima ședință este
stabilită pentru data de 19.03.2022, cea de a doua ședință va avea loc la data de
26.03.2022

2.

Convocarea ședințelor convențiilor filialelor teritoriale la datele stabilite de către
Comitetele filialelor teritoriale – în termen de 10 zile de la data hotărârii Comitetelor
filialelor în cadrul cărora s-au stabilit datele alegerilor filialelor teritoriale
Atenție!
- convocarea ședințelor convențiilor filialelor teritoriale se realizează prin dispoziție emisă
de către președintele filialei teritoriale sau, în caz de indisponibilitate sau refuz al acestuia,
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în ordine, de către președintele Colegiului sau persoana desemnată de către majoritatea
simplă a Comitetului filialei (art. 1 alin. (6) din Procedura de alegeri și art. 1 alin. (2)
dinProcedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021) – a se vedea modelul din Anexa B
- recomandăm publicarea dispoziției de convocare pe pagina de internet alegericpr.ro;
- Exemplu: dacă hotărârea Comitetului filialei teritoriale este emisă la data de 31.01.2022,
dispoziția de convocare trebuie emisă până la data de 10.02.2022, inclusiv.
II.

DEPUNEREA ȘI VALIDAREA CANDIDATURILOR
Validarea/invalidarea candidaturilor - C omitetele filialelor teritoriale
Soluționarea plângerilor împotriva hotărârilor de invalidare – Comisia pentru alegeri
Centralizatorul cu hotărârile de validare/invalidare, precum și toate dosarele de candidatură
depuse la filială se publică pe alegericpr.ro – Comisia pentru alegeri

1.

Depunerea dosarelor de candidatură în perioada 01.02.2022 – 16.02.20221 - se depun
spre înregistrare la sediul Comitetului filialei teritoriale (art. 13 alin. (3) din Procedura de
alegeri):


candidaturile la funcțiile de (i) membru în Comitetul filialei teritoriale, (ii) Președinte
al filialei teritoriale, (iii) reprezentant la Convenția națională a Colegiului;



propunerile pentru funcțiile de (i) Președinte al Colegiului sau (ii) de membru în
Comitetul director al Colegiului;

Atenție!
- având în vedere contextul pandemiei generate de COVID – 19, apreciem că dosarele de
candidatură pot fi transmise și în format electronic, pe e-mail
2.

Analizarea dosarelor de candidatură și emiterea hotărârilor de validare, invalidare sau
completare a dosarului de către Comitetul filialei teritoriale până la data de
21.02.2022 - în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru
depunerea candidaturilor, Comitetul filialei teritoriale va analiza fiecare candidatură și va
emite o hotărâre de validare, invalidare sau completare a dosarului de candidatură (art. 142
alin (2) din Procedura de alegeri);
Atenție!
- Președintele filialei teritoriale poate solicita avizul juridic în vederea validării candidaților,
dar avizul juridic nu este obligatoriu (art. 13 alin. (4) din Procedura de alegeri);

Candidaturile se depun în termen de 15 zile de la data începerii perioadei alegerilor filialelor teritoriale - etapa I
stabilită potrivit art. 1 din Procedura de alegeri. Candidaturile se depun utilizând, după caz, unul sau mai multe dintre
formularele ce constituie Anexele 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f sau 1g la Procedura de alegeri.
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- recomandăm consemnarea hotărârii de validare, invalidare sau completare a dosarului de
candidatură în procesul – verbal al ședinței Comitetului filialei teritoriale;
- hotărârea de invalidare sau completare a dosarului de candidatură trebuie să fie motivată;
3.

Comunicarea de către Comitetul filialei teritoriale a hotărârilor de invalidare sau
completare a dosarului până la data de 24.02.2022 - în termen de cel mult 3 zile
calendaristice de la adoptarea hotărârilor de invalidare sau completare a dosarului, acestea
vor fi comunicate respectivilor candidați prin e-mail, la adresa specificată în cererea de
candidatură (art. 142 alin (2) din Procedura de alegeri);
Atenție!
- hotărârea de invalidare sau completare a dosarului de candidatură comunicată
candidatului trebuie să fie motivată;

4.

Candidații nemulțumiți pot formula plângere motivată împotriva hotărârii de
invalidare sau completare a dosarului în termen de 5 zile calendaristice de la data
comunicării deciziei de invalidare sau completare a dosarului, pe care o va depune la
Comisia pentru alegeri (art. 142 alin (3) din Procedura de alegeri);
Exemplu: dacă decizia de invalidare sau de completare a dosarului este primită de către
candidat la data de 24.02.2022, acesta poate formula plângerea până la data de 01.03.2022

5.

Comisia pentru alegeri va soluționa plângerea în termen de 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării plângerii formulate împotriva hotărârii de invalidare sau completare a
dosarului și va transmite soluția adoptată candidatului, precum și Comitetului filialei
respective, în vederea întocmirii buletinelor de vot (art. 142 alin (3) din Procedura de
alegeri);2
Exemplu: dacă plângerea împotriva deciziei de invalidare sau de completare a dosarului este
primită la data de 01.03.2022, Comisia pentru alegeri trebuie să soluționeze plângerea și să
comunice rezultatul până la data de 08.03.2022

6.

Comitetul filialei teritoriale va transmite Comisiei pentru alegeri, în format electronic,
centralizatorul cu rezoluțiile finale, precum și toate dosarele de candidatură depuse la
filială și buletinele de vot, în vederea publicării pe site-ul www.alegericpr.ro (art. 142 alin.
(5) din Procedura de alegeri).

Hotărârea Comisiei de alegeri privind modalitatea de soluționare a plângerii formulate împotriva deciziei de
invalidare sau completare a dosarului poate fi atacată la instanța de contencios administrativ și fiscal, în condițiile
legii (art. 142 alin. (4) din Procedura de alegeri);
2
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Atenție!
- hotărârile finale de validare/invalidare a dosarelor de candidatură se vor consemna în
centralizatoarele ce constituie Anexele 2a – 2g la Procedura de alegeri
III.

LISTELE DE ALEGERI
Întocmirea listelor de alegeri - Comitetele filialelor teritoriale
Verificarea, întocmirea formei finale și publicarea pe alegericpr.ro a listelor de alegeri –
Comisia pentru alegeri
Soluționarea plângerilor împotriva mențiunilor din cuprinsul listelor de alegeri - președinții
filialelor teritoriale

1.

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședințelor
convențiilor filialelor teritoriale – Comitetele filialelor teritoriale întocmesc listele de alegeri
și le trimit pentru verificare Comisiei pentru alegeri (art. 6 alin (3) din Procedura de alegeri).
Atenție!
- listele de alegeri se întocmesc potrivit Anexei 4a la procedura de alegeri;
- Exemplu: dacă prima ședință de alegeri a convenției unei filiale teritoriale este stabilită
pentru data de 19.03.2022, listele de alegeri se transmit Comisiei pentru alegeri până cel
târziu la data de 17.02.2022

2.

În termen de 10 zile de la data primirii listelor de alegeri, Comisia pentru alegeri verifică
listele de alegeri, redactează listele de alegeri pentru fiecare filială teritorială și comunică
Comitetelor filialelor teritoriale rezultatele verificărilor efectuate de către aceasta (art. 6 alin
(3) din Procedura de alegeri).
Exemplu: dacă listele de alegeri sunt primite către Comisia pentru alegeri la data de
17.02.2022, Comisia pentru alegeri verifică, redactează și comunică Comitetelor filialelor
teritoriale varianta finală a listelor până la data de 27.02.2022

3.

Cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea convențiilor filialelor
teritoriale, Comisia pentru alegeri publică pe pagina de internet www.alegericpr.ro
listele de alegeri finale care cuprind numele, prenumele și codul personal al psihologului
care are dreptul de a alege pentru fiecare filială teritorială înregistrată (art. 6 alin (4) din
Procedura de alegeri).
Atenție!
- listele de alegeri se întocmesc potrivit Anexei 4a la procedura de alegeri;
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- Exemplu: dacă prima ședință de alegeri a convenției unei filiale teritoriale este stabilită
pentru data de 19.03.2022, listele de alegeri finale se publică de către Comisia pentru
alegeri pe pagina de internet www.alegericpr.ro până cel târziu la data de 04.03.2022
4.

Plângerile privind omisiunile, înscrierile greșite sau oricare alte erori din cuprinsul listelor de
alegeri, precum și cu privire la refuzul de a permite verificarea înscrierii în listele de alegeri
se pot formula în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea listelor de alegeri
(art. 6 alin (5) din Procedura de alegeri)
Atenție!
- plângerile se adresează președintelui filialei teritoriale;
- Exemplu: dacă listele de alegeri finale se publică de către Comisia pentru alegeri pe pagina
de internet www.alegericpr.ro la data de 04.03.2022, plângerea poate fi formulată până la
data de 11.03.2022

5.

În termen cel mult 3 zile de la înregistrarea plângerii sus-menționate președintele
filialei teritoriale se pronunță asupra plângerii formulate. Rezultatul va fi comunicat de
îndată petentului, iar orice omisiuni sau erori vor fi îndreptate de îndată (art. 6 alin (5) din
Procedura de alegeri).
Exemplu: dacă plângerea este primită la data de 11.03.2022, președintele filialei teritoriale
trebuie să soluționeze plângerea până la data de 14.03.2022.

6.

Cu 5 zile înainte de data alegerilor filialei teritoriale se publică pe site-ul
www.alegericpr.ro listele de alegeri cuprinzând mențiunile corecte (art. 6 alin (5) din
Procedura de alegeri).
Exemplu: dacă prima ședință de alegeri a convenției unei filiale teritoriale este stabilită
pentru data de 19.03.2022, listele de alegeri cuprinzând mențiunile corecte se publică de
către Comisia pentru alegeri pe pagina de internet www.alegericpr.ro până cel târziu la data
de 14.03.2022

IV.

ÎNTOCMIREA BULETINELOR DE VOT (art. 11 alin. (6) din Procedura de alegeri):
Întocmirea buletinelor de vot - Comitetele filialelor teritoriale
Publicarea buletinelor de vot pe alegericpr.ro – Comisia pentru alegeri

1.

Se întocmesc de către Comitetul fiecărei filiale teritoriale conform, după caz, formularelor
ce constituie Anexele 3a, 3b și 3c la Procedura de alegeri, pe baza centralizatoarelor ce
conțin hotărârile finale de validare/invalidare a dosarelor de candidatură (a se vedea pct.
II.6)
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2.

Comitetul filialei teritoriale va transmite Comisiei pentru alegeri, în format electronic,
buletinele de vot, în vederea publicării pe site-ul www.alegericpr.ro (art. 142 alin. (5) din
Procedura de alegeri).

3.

Se printează de către fiecare filială teritorială în număr egal de exemplare cu numărul
psihologilor cu drept de vot, potrivit listelor de alegeri;

4.

Fiecare exemplar va fi semnat de către Președintele filialei teritoriale.

ETAPA A II-A - 19.03.2022 – 01.04.2022
I.

ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE NUMĂRARE A VOTURILOR ȘI A MEMBRILOR
COMISIEI DE VALIDARE A ALEGERILOR (art. 15 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Procedura de
alegeri și art. 3 din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021):

1.

membrii Comisiei de numărare a voturilor și membrii Comisiei de validare a alegerilor vor fi
selectați cu 5 zile înaintea datei ședinței de alegeri (art. 3 alin. (1) din Procedura aprobată
prin Hotărârea nr. 4/2021);
Exemplu: dacă prima ședință de alegeri a convenției unei filiale teritoriale este stabilită
pentru data de 19.03.2022, membrii Comisiei de numărare a voturilor și membrii Comisiei
de validare a alegerilor vor fi selectați până la data de 14.03.2022

2.

fiecare comisie va fi formată dintr-un număr impar de membri, în funcție de mărimea filialei,
fără a putea fi mai mare de 5 (art. 12 alin. (1) din Procedura de alegeri);
- recomandăm stabilirea numărului de membri ai celor două comisii de către Comitetul
filialei teritoriale, dat fiind faptul că organizarea ședinței de alegeri este asigurată de către
Comitetul filialei teritoriale sub coordonarea președintelui filialei (art. 2 alin. (1) din
Procedură aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021)

3.

membrii comisiilor vor fi desemnați de către președintele filialei, în mod aleatoriu, prin
tragere la sorți, din rândul membrilor filialei teritoriale care nu candidează la nicio funcție în
forurile de conducere și care s-au oferit voluntar să facă parte din aceste comisii (art. 3 alin.
- din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);

4.

pentru fiecare comisie se vor desemna 3 membri supleanți, care vor putea înlocui membrii
comisiilor respective în caz de indisponibilitate (art. 3 alin. (1) din Procedura aprobată prin
Hotărârea nr. 4/2021);

5.

membrii Comisiei de numărare a voturilor și membrii Comisiei de validare a alegerilor au
obligația de a fi prezenți pe toată perioada de derulare a alegerilor, inclusiv pe durata
procesului de numărare a voturilor până la închidere acestuia (art. 3 alin. (2) din Procedura
aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021).
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II.

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI DE ALEGERI A CONVENȚIEI FILIALEI TERITORIALE

1.

organizarea procesului de vot se realizează de către reprezentanți voluntari, membri în
Comitetul filialei teritoriale sub coordonarea președintelui filialei (art. 3 alin. (3) din Procedura
de alegeri și art. 4 din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);
Atenție!
- pentru ședința de alegeri, Comitetele filialelor teritoriale trebuie să asigure (i) buletinele
de vot întocmite potrivit pct. IV și (ii) urnele de vot (art. 4 alin. (1) din Procedura aprobată
prin Hotărârea nr. 4/2021)

2.

accesul în sala de ședință pentru fiecare membru al filialei teritoriale (i) se face pe baza actului
de identitate și (ii) semnând lista de prezență pentru confirmarea participării sale la convenția
filialei teritoriale (art. 11 alin. (5) din Procedura de alegeri și art. 4 alin. (2) din Procedura
aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021):

3.

după semnarea listei de prezență, fiecare membru al filialei teritoriale prezent primește un
buletin de vot3 (i) pe baza actului de identitate și (ii) în semnând pentru primirea buletinului
de vot respectiv (art. 12 alin. (2) din Procedura de alegeri și art. 4 alin. (3) din Procedura
aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021):

4.

ședința este prezidată de către președintele în funcție al Comitetului filialei teritoriale, care
va îndeplini și funcția de președinte de ședință (art. 11 alin. (1) din Procedura de alegeri, art.
15 alin. (1) din Procedura de alegeri și art. 1 alin. (1) din Procedura aprobată prin Hotărârea
nr. 4/2021);

5.

ședința debutează cu verificarea listelor de prezență, în vederea aprobării condiției de
cvorum (art. 15 alin. (2) din Procedura de alegeri și art. 2 alin. (3) din Procedura aprobată
prin Hotărârea nr. 4/2021):
Atenție!
- condiția de cvorum se constată la 30 de minute după ora la care a fost convocată ședința
convenției filialei;
- cvorum pentru prima ședință de alegeri a convenției filialei teritoriale: majoritatea
membrilor, raportat la numărul psihologilor din filiala teritorială ce se regăsesc pe listele
de alegeri (art. 11 alin. (2) din Procedura de alegeri și art. 1 alin. (3) din Procedura aprobată
prin Hotărârea nr. 4/2021);
- cvorum pentru a doua ședință de alegeri a convenției filialei teritoriale: membrii prezenți,
urmând să adopte hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenți (art. 11 alin. (3)
din Procedura de alegeri și art. 1 alin. (3) din Procedura aprobată prin Hotărârea nr.
4/2021);

Buletinul de vot trebuie să conțină candidaţii validaţi pentru obţinerea calităţii (i) de membru în Comitetul filialei
teritoriale, (ii) de preşedinte al filialei teritoriale sau (iii) de reprezentant delegat la Convenţia naţională a Colegiului,
precum şi propunerile pentru funcţiile (iv) de preşedinte al Colegiului şi (v) de membru în Comitetul director al
Colegiului
3
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6.

dacă se constată îndeplinită condiția de cvorum, președintele de ședință prezintă evidența
membrilor filialei teritoriale, potrivit listei de alegeri (art. 15 alin. (3) din Procedura de
alegeri);

7.

președintele de ședință supune spre aprobarea convenției alegerea secretarului de ședință,
din rândul psihologilor prezenți (art. 15 alin. (4) din Procedura de alegeri):
Atenție!
- secretarul de ședință desemnat întocmește procesul-verbal al ședinței de alegeri;

8.

înainte de exercitarea dreptului de vot urna se verifică, se sigilează, iar ulterior se preia de
către Comisia de numărare a voturilor, în prezența membrilor comisiei de validare a
alegerilor, respectiv a altor participanți la convenția filialei teritoriale prezenți în sală la acel
moment (art. 12 alin. (4) din Procedura de alegeri și art. 4 alin. (5) din Procedura aprobată
prin Hotărârea nr. 4/2021);
Atenție!
- Comisia de numărare a voturilor poartă întreaga răspundere pentru siguranța și
integritatea urnei de vot, pe toată durata lucrărilor convenției (art. 12 alin. (5) din
Procedura de alegeri și art. 4 alin. (6) din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);

9.

dreptul de vot se exercită individual, personal, egal, direct, secret și se finalizează cu
introducerea buletinului de vot în urna de votare (art. 12 alin. (3) din Procedura de alegeri
și art. 4 alin. (4) din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);

10.

după finalizarea votului:


urna de vot se desigilează de către Comisia de numărare a voturilor, care procedează la
numărarea voturilor exprimate (art. 12 alin. (6) din Procedura de alegeri și art. 5 alin. (1)
din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);



membrii Comisiei de numărare a voturilor întocmesc procesul-verbal privind numărarea
voturilor, stabilind ordinea candidaților potrivit numărului de voturi exprimate (art. 16
alin. (1) din Procedura de alegeri);



procesul-verbal privind numărarea voturilor se semnează pe fiecare pagină de către toți
membrii Comisiei de numărare a voturilor și se înmânează președintelui de ședință (art.
16 alin. (2) din Procedura de alegeri);



urna de vot se predă președintelui filialei teritoriale (art. 12 alin. (7) din Procedura de
alegeri art. 5 alin. (2) din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);

11.

procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil
exprimate, anulate și neutilizate se predau Comisiei pentru alegeri (art. 12 alin. (8) din
Procedura de alegeri și art. 5 alin. (3) din Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 4/2021);

12.

pe baza procesului-verbal privind numărarea voturilor, președintele de ședință dispune
începerea procedurilor de validare a rezultatelor alegerilor (art. 17 alin. (1) din Procedura de
alegeri);
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13.

membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor (art. 17 alin. (2) și (3) din Procedura de
alegeri):


își aleg un președinte;



verifică procesul-verbal privind numărarea voturilor și ordinea candidaților;



validează rezultatele alegerilor, prin întocmirea unui proces-verbal de validare a
rezultatelor alegerilor, care se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii
comisiei;



comunică procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor președintelui de ședință.

14.

președintele de ședință citește procesul verbal de validare a rezultatelor alegerilor în fața
psihologilor prezenți și enumeră candidații care au obținut calitatea de membru în Comitetul
filialei teritoriale, de președinte al Comitetului filialei teritoriale și de reprezentant delegat la
Convenția națională a Colegiului (art. 17 alin. (3) din Procedura de alegeri);

15.

președintele de ședință asigură centralizarea și păstrarea în siguranță a tuturor
documentelor și materialelor utilizate în cadrul lucrărilor convenției filialei teritoriale și
declară ședința închisă (art. 17 alin. (4) din Procedura de alegeri);

16.

în termen de 24 de ore de la data alegerilor filialelor teritoriale, procesul-verbal de
validare a rezultatelor alegerilor filialelor teritoriale se comunică Comisiei pentru alegeri
și Secretariatului Colegiului și se publică pe site-ul www.alegericpr.ro (art. 18 alin (2) din
Procedura de alegeri);

17.

în termen de cel mult 3 zile de la data alegerilor din filialele teritoriale, se comunică
Comisiei pentru alegeri și Secretariatului Colegiului procesul-verbal privind numărarea
voturilor, procesul-verbal al ședinței convenției filialei teritoriale și lista de prezență, sub
semnătura președintelui Comisiei de validare (art. 18 alin (1) din Procedura de alegeri);

18.

în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal privind numărarea
voturilor, procesului-verbal al ședinței convenției filialei teritoriale și a listei de
prezență - Comisia pentru alegeri publică aceste documente pe site-ul www.alegericpr.ro
(art. 18 alin (3) din Procedura de alegeri);
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