REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare al
CONFERINŢEI NAŢIONALE

Dispoziţii generale
Art. 1. Conferinţa Naţională este organul decizional, potrivit art. 27-30 din statutul S.N.P.P.C.
Art. 2. Conferinţa Naţională asigură conducerea S.N.P.P.C. între Congrese şi are loc odată pe an.
Atributiile Conferinţei Naţionale
Art. 3. (1) Conferinţa Naţională are în principal următoarele atribuţii:
a) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă execuţia bugetară anuală;
b) aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare al Consiliului General;
c) validează procesele-verbale ale Conferinţei Naţionale anterioare, precum şi al Consiliului General
desfăşurat între Conferinţele Naţionale.
d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al B.E.C. şi al Comisiei de Cenzori, precum şi normele
privind acordarea asistenţei juridice, tipurile şi categoriile de cheltuieli din fondurile organizaţiei sindicale;
e) stabileşte linia politica sindicală şi ia hotărâri privind modalităţile de acţiune, atunci când evenimente
importante apar în mişcarea sindicală;
f) analizează sancţiunile aplicate de către B.E.C. şi le supune discuţiilor şi validării;
g) în funcţie de evoluţia organizatorică a sindicatului şi schimbările legislative, poate modifica, prin hotărâre
motivată, statutul sindicatului, cotizaţia, precum şi regulamentele date în competenţa de aprobare a
Congresului;
h) poate convoca Congresul Extraordinar.
(2) În cazul rămânerii vacante a unei funcţii în cadrul Biroului Executiv Central pe perioada de valabilitate a
mandatului, Conferinţa Naţională alege prin vot secret, un nou membru, conform prevederilor
Regulamentului de organizare si desfăşurare al Congresului.
(3) Conferinţa Naţională poate revoca şi înlocui membrul Biroului Executiv Central care nu respectă statutul
S.N.P.P.C., regulamentele de organizare şi funcţionare şi se situează, prin activitatea sa, în opoziţie cu
hotărârile Congresului, Conferintei Nationale sau a Consiliului General; membrul ales continuă mandatul
predecesorului până la următorul Congres.
Convocarea Conferinţei Naţionale
Art. 4. (1) Stabilirea datei, locului şi ordinea de zi a Conferinţei Naţionale sunt în sarcina Biroului Executiv
Central şi se comunică Birourilor teritoriale cu 30 de zile înainte de data acestora.
(2) Propunerile Birourile teritoriale de introducere a unor probleme pe ordinea de zi se comunică în scris
B.E.C. cu 15 zile înainte.
(3) Conferinţa Naţională nu poate adopta hotărâri decât în privinţa problemelor incluse pe ordinea de zi.
Participanţii la Conferinţa Naţională, dreptul la vot şi adoptarea hotărârilor
Art. 5. (1) La Conferinţa Naţională participă ca reprezentanţi cu drept de vot membrii B.E.C., preşedinţii şi
vicepreşedinţii Birourilor executive teritoriale.
(2) Numarul de voturi se stabileşte prin norma de reprezentare, câte un vot pentru fiecare 100 de membri,
după cum urmează:

- până la 100 de membri - 1 vot;
- între 101 si 200 de membri - 2 voturi;
- între 201 si 300 de membri - 3 voturi;
- între 301 si 400 de membri - 4 voturi
- între 401 si 500 de membri - 5 voturi etc.
(3) Membri B.E.C. au dreptul la câte un vot.
(4) Hotărârile se iau cu majoritatea simplă din voturile valabil exprimate.
(5) Staturitatea se stabileşte la începutul Conferinţei, odadă cu aprobarea ordinii de zi, după care,
reprezentanţii Birourilor teritoriale absente sau care părăsesc în cursul dezbaterilor lucrările Conferinţei
Naţionale, nu au drept de contestare.
(6) Data, locul desfăşurării, ordinea de zi şi dezbaterile, precum şi hotărârile adoptate se vor consemna întrun proces verbal.
(7) La procesul-verbal se va ataşa convocatorul la Conferinţa Naţională, care va cuprinde numele,
prenumele, funcţia, CNP şi semnătura persoanelor participante.
Dispoziţii finale
Art. 6. Prezentul regulament a fost adoptat odată cu statutul S.N.P.P.C. în Congresul al II-lea din 23-26
octombrie 2011 şi intră în vigoare la aceeaşi dată.

