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ANEXA 2 

la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa 

aprobat prin HCA nr. 13 din 27.02.2020 

 

REGULAMENT  

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU” DIN REŞIŢA 

  

 

CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART.1Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa, denumit în continuare 

CA-CNTLR, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările: 

 Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN 4619/22.09.2014 

 OM nr. 3027/ 8.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079 / 2016 

 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 

 OMENCȘ nr. 4621/23.07.2015, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare 

si functionare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619/2014 

 OMEN nr. 3151/ 31.01.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619/2014 

ART.2 CA-CNTLR funcţionează în baza prezentului regulament aprobat de Consiliul de Administraţie al 

Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa. 

 

CAP. II COMPONENŢA 

ART. 3(1) CA-CNTLR are un număr de 13 membri după cum urmează: 

1) Director - preşedinte; 

2) Cei 2 directori adjuncţi - membri; 

3) 3 cadre didactice – membri/ cadre didactice titulare– alese anual prin vot de către 

Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa; 

4) 1 reprezentant al părinților  - Preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor din 

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa – membru; 

5) 3 reprezentanți ai operatorilor economici parteneri – membri desemnați anual de 

partenerii economici: Spitalul Județean de Urgență Reșița, Colegiul Farmaciștilor Caraș-

Severin, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România, Filiala Caraș-Severin 

6) 2 reprezentanţi ai Consiliului Local Reşiţa – membri – desemnaţi anual prin Hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Reşiţa; 

7) Reprezentantul Primarului Municipiului Reşiţa – membru - desemnat anual prin 

Dispoziţie a Primarului Municipiului Reşiţa;  
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(2) In cazul în care directorul nu-şi poate exercita, din motive obiective, atribuţiile care-i revin ele sunt 

preluate prin decizia acestuia de către unul din cei doi directori adjuncţi (de regulă) sau de către o altă 

persoană desemnată în acest scop. 
 

ART.4Secretarul Consiliului de Administraţie este stabilit anual, prin decizie a directorului. El participă la 

şedinţele CA – CNTLR fără drept de vot şi fără a interveni în discuţii. 
 

ART.5.(1)La şedinţele CA - CNTLR participă, cu statut de observator, câte un reprezentant desemnat de 

federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ care au organizaţii sindicale în unitatea şcolară. 

Secretarul CA - CNTLR invită, conform unei proceduri specifice, observatorii să asiste la desfăşurarea 

şedinţei consiliului de administraţie, cu cel puţin 72 de ore înainte de data începerii desfăşurării acesteia. 

Neprezentarea observatorilor, deşi au fost invitaţi în termen, nu afectează legalitatea desfăşurării şedinţei. 
(2)La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele Consiliului 
de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are statut de 
observator. 

ART.6 (1) Consiliul de administraţie funcţionează în baza deciziei directorului, în conformitate cu 

prevederile ROF-CNTLR. 

(2) Mandatul membrilor CA-CNTLR este pe durata unui an şcolar.  

(3) Alegerea cadrelor didactice care nu sunt membri de drept ai CA-CNTLR se face anual prin vot de către 

Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa. 

 

CAP. III ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
 

ART.7 (1)Activitatea CA-CNTLR se desfăşoară pe baza unui plan elaborat în concordanţă cu Planul 

managerial al directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa, anual, la începutul anului şcolar. 

(2) CA-CNTLR se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea: 

 directorului, sau 

 a 9 membri ai CA – CNTLR, sau 

 a 2/3 din numărul membrilor Consiliului profesoral, sau  

 a 2/3 din numărul membrilor Consiliului elevilor, sau 

 a 2/3 din numărul membrilor Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

(3) Prezenţa membrilor la şedinţele CA-CNTLR este obligatorie. Consiliul de administrație este legal 

întrunit în ședință în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia.  
 

ART.8 La şedinţele CA-CNTLR pot participa, când este cazul, ca invitaţi fără drept de vot, salariaţi ai 

instituţiei a căror prezenţă este necesară în funcţie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei 

sau atunci când se solicită rapoarte/situaţii/consultări etc. 
 

ART.9 (1)CA-CNTLR adoptă, de regulă, hotărâri prin vot deschis, cu 2/3 din totalul voturilor exprimate. 

Dacă consideră necesar, preşedintele CA – CNTLR poate solicita motivarea votului. 

(2) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot. 

(3) Modalitatea uzuală de vot, prevăzută la aliniatul 1, se poate schimba, pentru ședința respectivă, ca urmare 

a solicitării unuia din membrii CA-CNTLR, prin majoritate simplă a celor prezenți. 

(3) Hotărârile CA – CNTLR care privesc angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea 

disciplinară şi disponibilizarea personalului unităţii se iau prin vot secret: 

a). în prima şedinţă cu cel puţin 9 voturi. 
b). în următoarea şedinţă cu 2/3 din voturile celor prezenţi. 

(4) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau prin vot deschis cu cel puţin 8 

voturi. 
(5) Directorul emite decizii şi note de serviciu în conformitate cu hotărârile consiliului de administraţie. 
 

ART.10 (1)Dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi hotărârile CA-CNTLR se consemnează de 

către secretarul acestuia în registrul de procese-verbale al CA-CNTLR.  

(2) Registrul de procese verbale al CA-CNTLR este înseriat şi numerotat.  
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ART.11 Hotărârile CA-CNTLR sunt obligatorii pentru tot personalul instituţiei, inclusiv pentru conducerea 

acesteia. În cazul în care hotărârile CA-CNTLR încalcă prevederile legale, preşedintele are obligaţia să 

suspende aplicarea acestor hotărâri şi să anunţe Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.  

 
 

CAP. IV  ATRIBUŢII 

 
 

ART.11.CA-CNTLR asigură respectarea prevederilor care decurg din legi, regulamente şi alte acte 

normative şi stabileşte măsuri privind aplicarea acestora și își asumă alături de director răspunderea publică 

pentru performanțele Colegiului Național „Traian Lalescu” din Reșița.. 

 

ART.12.CA-CNTLR are următoarele atribuţii: 
 

(1) Aprobă, cu respectarea prevederilor legale: 

(1) 1. Tematica și graficul ședințelor CA-CNTLR 

(1) 2. Ordinea de zi a ședințelor CA-CNTLR 

(1) 3. Regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ 

(1) 4. Proiectul de dezvoltare instituțională și modificările ulterioare ale acestuia 

(1) 5. Planul managerial al directorului 

(1) 6. Componența nominală a comisiei de elaborare a proiectului de dezvoltare instituțională 

(1) 7. Componența nominală a comisiilor de revizuire a proiectului de dezvoltare instituțională 

(1) 8. Modalitățile de realizare a resurselor extrabugetare și modul de utilizare a acestora 

(1) 9. Utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale 

activităților finanțate din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeași 

destinație, sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității. 

(1) 10. Acordarea burselor școlare 

(1) 11. Acordarea premiilor pentru personalul unității de învățământ 

(1) 12. Acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări 

științifice sau culturale și la concursuri școlare a personalului didactic, în limita fondurilor sau 

din fonduri extrabugetare 

(1) 13. Decontarea lunară a cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice, în baza solicitărilor 

depuse, cu respectarea prevederilor 

(1) 14. Procedurile elaborate de compartimentele și comisiile care funcționează în CNTLR 

(1) 15. Curriculumul la decizia școlii 

(1) 16. Orarul cursurilor 

(1) 17. Măsurile de optimizare ale procesului didactic 

(1) 18. Tipurile de activități extrașcolare care se organizează în CNTLR și durata acestora. 

(1) 19. Proiectul de încadrare și schema de personal didactic auxiliar și personal nedidactic. 

(1) 20. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al personalului din 

CNTLR 

(1) 21. Fișa individuală a postului pentru fiecare angajat. 

(1) 22. Concediile și perioadele de efectuare a concediilor pentru angajații CNTLR 

(1) 23. Pensionarea personalului CNTLR. 

(1) 24. Participarea personalului la programe de formare profesională, în limita bugetului aprobat.  

(1) 25. Menținerea in activitate peste vârsta standard de pensionare a cadrelor didactice care solicită 

acest lucru. 

(1) 26. Componența nominală a comisiei de concurs / evaluare obiectivă pentru cadrele aflate în 

restrângere de activitate. 

(1) 27. Detașarea în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe 

posturi didactice/catedre vacante/rezervate pe perioadă determinată de cel mult un an. 

(1) 28. Depăşirea jumătăţii de normă de predare, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice 

titulare pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat. 

(1) 29. Extinderea activității cu elevii prin programul „Școală după școală”. 

(1) 30. Nominalizarea diriginților / învățătorilor / educatorilor pe clase/grupe. 

(1) 31. Angajarea pe post a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic. 
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(1) 32. Comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului pentru angajarea personalului 

didactic auxiliar și a personalului nedidactic. 

(1) 33. Proiectul de buget al CNTLR. 

(1) 34. Modificările Regulamentului de ordine interioară. 
 

(2) Stabilește: 

(2) 1. Componența și atribuțiilor comisiilor pe domenii de activitate din CNTLR. 

(2) 2. Măsuri în vederea încadrării în bugetul aprobat. 

(2) 3. Cuantumul taxelor de școlarizare pentru învățământul postliceal nefinanțat de la buget. 

(2) 4. Forma contractului de școlarizare pentru învățământul postliceal nefinanțat de la buget. 

(2) 5. Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor în CNTLR. 

(2) 6. Modelul de contract educațional încheiat între CNTLR și părinți 
 

(3) Propune: 

(3) 1. Eliberarea din funcție a directorului/directorului adjunct unității de învățământ. 

(3) 2. Reorganizarea administrativă a CNTLR în vederea încadrării în costuri și în bugetul aprobat. 
 

(4) Avizează: 

(4) 1. Realizarea unui examen medical de specialitate în cazurile de inaptitudine profesională de 

natură psihocomportamentală, pentru angajații CNTLR. 

(4) 2. Realizarea unui examen medical de specialitate în cazurile de inaptitudine profesională de 

natură psihocomportamentală, pentru director sau director adjunct. 

(4) 3. Execuția bugetară. 

(4) 4. Planurile de investiții. 
 

(5) Desemnează: 

(5) 1. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(5) 2. Președinții comisiilor pe domenii de activitate din CNTLR 
 

(6) Validează: 

(6) 1. Statul de personal pentru toate categoriile de personal. 

(6) 2. Raportul general privind starea și calitatea învățământului din CNTLR. 

(6) 3. Raportul anual de evaluare a calității elaborat de CEAC. 

(6) 4. Raportul de activitate CEAC. 

(6) 5. Rapoartele de activitate ale comisiilor care funcționează pe domenii de activitate la nivelul 

CNTLR. 

(6) 6. Rapoartele de activitate al directorului, directorilor adjuncți și Coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

 
 

CAP.V ATRIBUŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COLEGIULUI 

NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU” DIN REŞIŢA 

 

ART.13  Preşedinte- director 

13 (1) conduce şedinţele CA-CNTLR; 

13 (2) semnează hotărârile şi documentele aprobate de către CA-CNTLR; 

13 (3) desemnează secretarul şi emite decizia de constituire a CA-CNTLR; 

13 (4) întreprinde, atunci când este necesar,  toate demersurile pentru înlocuirea membrilor CA-

CNTLR; 

13 (5) convoacă CA-CNTLR ori de câte ori este nevoie; 

13 (6) se asigură că toate procesele verbale ale şedinţelor CA-CNTLR sunt semnate de participanţi;   
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13 (7) propune anual CA-CNTLR, spre aprobare, organigrama unităţii şcolare 

13 (8) propune anual CA-CNTLR, spre aprobare, tematica şi graficul şedinţelor CA 

13 (9) prezintă, în prima şedinţă din anulşcolar, spre avizarea CA-CNTLR, planul managerial al 

pentru anul şcolar următor;  

13 (10) propune anual CA-CNTLR, spre aprobare, cadrele didactice pentru funcţia de diriginte 

13 (11) propune spre aprobare CA-CNTLR componenţa catedrelor și comisiilor din cadrul unităţii de 

învăţământ 

13 (12) prezintă anual spre aprobare, documentele manageriale ale şefilor comisiilor metodice care 

activează în unitate. 

13 (13) propune anual CA-CNTLR, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară 

13 (14) propune CA-CNTLR vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea 

personalului 

13 (15) propune anual CA-CNTLR, spre aprobare, oferta educaţională a unității de învățământ  

13 (16) propune CA-CNTLR, spre aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare al unităţii de 

învăţământ (ROF-CNTLR) 

13 (17) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii CA-CNTLR 

13 (18) supune spre aprobare CA-CNTLR proiectul de încadrare cu personal didactic de predare 

precum şi schema de personal didactic auxiliar și nedidactic 

13 (19) propune CA-CNTLR, spre aprobare, Calendarul activităților educative al unității de 

învățământ 

13 (20) propune CA-CNTLR, spre aprobare, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor 

ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ 

13 (21) propune CA-CNTLR, spre aprobare, instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de 

îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de 

învăţământ 

13 (22) invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului 

elevilor, ai autorităţilor administrației publice locale şi ai partenerilor sociali 

13 (23) prezintă CA-CNTLR spre discutare şi aprobare componenţa nominală a Comisiei pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

13 (24) propune CA-CNTLR, spre aprobare,componenţă nominală a Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

13 (25) propune CA-CNTLR, spre aprobare, componenţă nominală a Comisiei de control managerial 

intern 

13 (26) prezintă CA-CNTLR, spre validare, Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate 

13 (27) prezintă CA-CNTLR spre discutare şi aprobare Programul anual de achiziţii 

13 (28) prezintă CA-CNTLR spre discutare şi aprobare modificările care se operează în listele ce 

cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ, la propunerea motivată a 

compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 

13 (29) propune CA-CNTLR, spre aprobare, suspendarea sau interzicerea activităţilor care se 

desfăşoară în unitatea de învăţământ şi al căror conţinut contravine principiilor legale care 

guvernează învățământul preuniversitar. 

13 (30) propune CA-CNTLR, spre aprobare, suspendarea temporară/interzicerea definitivă a 

redactării şi difuzării acelor reviste/publicaţii care conţin elemente care afectează siguranţa 

naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau 

prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Naţional „Traian 

Lalescu” din Reşiţa. 

13 (31) propune CA-CNTLR, spre aprobare, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţă şi 

datele de desfăşurare a acestor examene 
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ART.14  Membru – director adjunct 
14 (1) exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia; 

14 (2) prezintă spre avizare CA-CNTLR propriul program managerial conform fişei postului, în 

concordanţă cu programul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională 

14 (3) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNTLR 

pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare; 

14 (4) coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa CA-CNTLR, în baza deciziei directorului, de 

activitatea educaţională desfăşurată pe cicluri de învăţământ; 

14 (1) coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa CA-CNTLR de activitatea comisiilor care îi 

sunt subordonate prin decizie a directorului conform organigramei; 

14 (2) prezintă anual, spre aprobarea CA-CNTLR, documentele manageriale ale şefilor comisiilor pe 

care le coordonează 

14 (3) coordonează în calitate de preşedinte al Comisiei de inventariere activitatea acesteia şi 

propune spre aprobarea CA-CNTLR modificările care se operează în listele ce cuprind 

bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ, la propunerea motivată a 

compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 

14 (4) coordonează în calitate de preşedinte al Comisiei de recepţie a lucrărilor, produselor şi 

serviciilor activitatea acesteia şi prezintă anual CA-CNTLR raport asupra activităţii comisiei. 

14 (5) Asigură conducerea operativă a CEAC, în baza deciziei directorului; 
 

 

Art. 15. Membru – Cadru didactic 

15 (1) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNTLR 

pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare; 

15 (2) monitorizează,alături de directorii adjuncţi,activitatea unor comisii din unitatea şcolarăşi 

asigură o comunicare activă între comisiile respective, conducerea unităţii şcolare şi CA-

CNTLR. 

15 (3) exercită, prin delegare, anumite atribuţii ale directorului/directorului adjunct, în lipsa acestora; 
 

Art. 16. Membru – Reprezentant al părinţilor 

16 (1) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNTLR 

pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare; 

16 (2) supune aprobării CA-CNTLR hotărârile unor grupuri de iniţiativă ale părinţilor referitoare la 

activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, 

în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor; 

16 (3) supune atenţiei CA-CNTLR propunerile care vin din partea Consiliului reprezentativ al 

părinţilor/Asociației de părinți pentru susţinerea unităţii de învăţământ în organizarea şi 

desfăşurarea tuturor activităţilor; 

16 (4) asigură interfaţa intre conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociația de 

părinți; 

16 (5) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală 

 

Art. 17. Membru – Reprezentant al Consiliului local/ primarului/ partenerilor economici 

17 (1) analizează împreună cu membrii CA, calitativ şi cantitativ, procesul educaţional din CNTLR 

pentru stabilirea măsurilor de reglare a problemelor la nivelul unităţii şcolare; 

17 (2) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 

17 (3) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

17 (4) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

17 (5) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală 
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Art. 18. Secretar  

18 (1) asigură convocarea la şedinţe a membrilor CA-CNTLR, a observatorilor și a invitaților (prin 

poştă, fax, e-mail sau sub semnătură) 

 - la  şedinţele ordinarecu cel puţin 72 ore înainte; 

 - la şedinţele extraordinare, cu cel puţin 24 ore înainte. 

18 (2) transmite membrilor CA – CNTLR, odată cu convocarea, tematica şedinţei şi copii ale 

documentelor pe baza cărora se vor purta discuţiile; 

18 (3) redactează procesele verbale ale şedinţelor, pe care le scrie lizibil și le semnează; 

18 (4) comunică şi redactează hotărârile CA-CNTLR. 

CAP. VI  DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 19. Calitatea de membru al CA-CNTLR se pierde în următoarele situaţii: 

19 (1) condamnare penală; 

19 (2) ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispusă prin hotărâre 

judecătorească definitivă; 

19 (3) primirea unei sancţiuni disciplinare; 

19 (4) ca urmare a renunţării în scris; 

19 (5) ca urmare a înlocuirii în scris de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă; 

19 (6) ca urmare a încetării/suspendării contractului de muncă pentru cadrele didactice; 

19 (7) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate; 

19 (8) pentru neîndeplinirea atribuţiilor stabilite; 

 

Art. 20 Dacă după 3 convocări consecutive CA-CNTLR nu se întruneşte legal directorul ia toate măsurile 

pentru reconstituirea componenţei/constituirea unui nou consiliu de administraţie.    

 

Art. 21 (1)Dezbaterile şi punctele de vedere ale participanţilor sunt asumate de către aceştia prin semnarea 

procesului verbal de şedinţă.  

(2) Semnarea procesului verbal de şedinţă este obligatorie pentru toţi participanţii la şedinţă. 

(3) În funcţie de votul exprimat, membrii CA-CNTLR îşi asumă întreaga responsabilitate, în faţa legii, 

pentru hotărârile luate. 

 

Art. 22 (1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CA-CNTLR se aduce la cunoştinţa fiecărui 

membru al acestuia prin transmitere în formă electronică şi sub semnătură. 

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit ori de câte ori modificarea legislaţiei o impune. 

 


