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Art. 

46.(2) 

La fiecare şedintă 

se întocmeşte un 

proces verbal, pe 

care-l semnează 

toţi membrii 

Consiliului 

Director prezenţi. 

Procesul verbal 

va fi redactat de 

către secretarul 

Comitetului 

executiv. ln cel 

mult 7 zile de la 

data şedinţei, 

secretarul 

Comitetului 

executiv va 

elabora pe baza 

procesului verbal 

un document 

rezumativ cu 

problemele 

discutate şi 

deciziile 

adoptate, care 

va fi avizat de 

către un 

membru al 

Consiliului 

Director, (numit 

prin decizie a 

Consiliului) şi 

adus la 

cunoştinţa 

Centrelor locale 

prin secretariatul 

Comitetului 

executiv. 

(…) 

Procesul verbal va fi 

redactat de către secretarul 

Consiliului Director și 

adus la cunoștința 

centrelor locale în cel 

mult 7 zile de la data 

şedinţei. secretarul 

Comitetului executiv va 

aduce va elabora pe baza 

procesului verbal un 

document rezumativ cu 

problemele discutate şi 

deciziile adoptate, care va 

fi avizat de către un 

membru al Consiliului 

Director, (numit prin 

decizie a Consiliului) şi 

adus la cunoştinţa 

Centrelor locale prin 

secretariatul Comitetului 

executiv. 

 

Se adaugă alin. (3) 

care reglementează 

situaţiile în care funcţia 

de Secretar al 

Consiliului Director este 

vacantă: În cazul în 

care funcţia de Secretar 

al Consiliului Director 

este vacantă, 

redactarea și aducerea 

la cunoștință a 

procesului verbal va 

reveni în sarcina 

membrului Consiliului 

Director desemnat să 

îndeplinească atribuţiile 

Secretarului. 

În actuala formă, articolul 

46(2) este neconform cu 
Art. 43.(2).Secretarul 
Consiliului Director 

semnează, alături de 
preşedintele ONCR, 
toate deciziile consiliului, 
precum şi alte documente 
oficiale emise de această 
structură. 

 

Plasând redactarea 

documentului rezumativ 

în sarcina secretarului 

executiv, care apoi are 

nevoie de avizul 

Consiliului Director pentru 

a publica, duce la 

birocratizarea procesului. 

În plus, acurateţea 

rezumatului elaborat şi 

conformitatea acestuia cu 

discuţiile din cadrul 

şedinţei sunt elemente 

care pot fi doar la 

îndemâna unei persoane 

care a participat la 

şedinţă. 

 

Relevanţa introducerii 

termenului de cel mult 7 

zile pentru aducerea la 

cunoștința centrelor 

locale acestuia este dată 

de necesitatea unei 

informări corecte, cu 

informaţii pe care 

centrele locale le pot 

folosi în timp util. 

Art. 46.(2) La fiecare 

şedintă se întocmeşte 

un proces verbal, pe 

care-l semnează toţi 

membrii Consiliului 

Director prezenţi. 

Procesul verbal va fi 

redactat de către 

Secretarul Consiliului 

Director și adus la 

cunoștința centrelor 

locale în cel mult 7 zile 

de la data ședinței. 

(3)În cazul în care 

funcţia de Secretar al 

Consiliului Director 

este vacantă, 

redactarea procesului 

verbal va reveni în 

sarcina membrului 

Consiliului Director 

desemnat să 

îndeplinească 

atribuţiile Secretarului. 
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