
 

 

 

REGULAMENT 

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE 

CENZORI 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din statutul F.N.M.E, Colegiul 

Director aprobă următorul  

REGULAMENT: 

 

Art. 1.Comisia de Cenzori asigură controlul activităţii financiare şi de gestiune a 

patrimoniului. 

 

Art. 2.(1)Comisia de Cenzori este compusă din 5 (cinci) membrii, care sunt aleşi 

prin vot secret de către Consiliul de Coordonare pentru un mandat de 5 ani. 

(2) Funcţia de membru al Comisiei de Cenzori este incompatibilă cu 

funcţia de membru al Colegiului Director. 

(3)Cel puţin 3 (trei) membrii ai Comisiei de Cenzori trebuie să aibă studii 

economice. 

 

Art.3.Controlul activităţii economico financiare se realizează anual. În situaţii 

deosebite controlul activităţii se poate realiza trimestrial sau semestrial. 

Convocarea Comisiei de Cenzori se face de către secretarul general. 

 

Art.4. (1)Şedinţa de lucru este regulamentară dacă sunt prezenţi cel puţin 3 (trei) 

membrii. 

(2)La şedinţă este obligatoriu ca cel puţin 2 (doi) membrii din cei prezenţi 

să aibă studii economice. 

(3)Trezorierul,  sau in lipsa acestuia secretarul general, vor asigura 

prezenta la sediu pe durata controlului 

 

Art. 5.(1) Controlul activităţii economico-financiare este obligatoriu să se 

desfăşoare cel puţin o dată pe an, în acest sens cu minim 15 zile înainte de data 

de începere a controlului secretarul general va înainta o notificare scrisă către 

membrii  comisiei. 

(2)În termen de 10 (zece) zile de la primirea notificării fiecare membru va 

confirma la secretariatul F.N.M.E, participarea la control sau va motiva 

absenţa. 

(3)Controlul activităţii nu poate începe la data stabilită dacă nu sunt 

prezenţi cel puţin 3 (trei) membrii ai Comisiei de Cenzori, dintre care cel 

puţin doi cu studii economice. 



(4)La începerea controlului comisia înaintează secretarului general al 

F.N.M.E, o notă de probleme referitoare la obiectivele controlului, 

materialele ce trebuie puse la dispoziţie, persoanele care trebuie să dea relaţii, 

etc. 

(5)În timpul controlului preşedintele F.N.M.E sau prim vicepreşedintele,  

poate să solicite oricărui membru al Biroului Executiv relaţii cu privire la 

aspectele constatate sau la alte obiective ale controlului. 

 

Art. 6.(1)În cazul în care la data stabilită se motivează temeinic absenţa a cel 

puţin 3 (trei) membrii ai comisiei, secretarul general al F.N.M.E, după 

consultarea cu preşedintele comisiei, va stabilii un nou termen de începere a 

controlului care nu poate să depăşească 30 de zile de la data stabilită iniţial. 

(2)În cazul în care la data stabilită au confirmat prezenţa cel puţin 2 

(doi) membrii ai comisiei, dar nu s-au prezentat toţi, secretarul general si 

membrii prezenţi vor stabili de comun acord un nou termen care nu poate 

depăşi 10 zile de la termenul iniţial. 

 

Art. 7.(1)În timpul controlului, comisia poate dispune măsuri pentru 

remedierea unor situaţii prevăzute în obiectivele controlului. 

(2)Măsurile dispuse de comisie vor fi înregistrate la secretariatul 

F.N.M.E.       O copie a documentelor înregistrate poate fi solicitată de către 

orice membru al comisiei. 

 

Art. 8.(1)La finalizarea controlului se încheie un proces verbal care va 

cuprinde informaţii referitoare la obiectivele controlului, situaţii constatate, 

măsurile dispuse şi cele propuse pentru a se aproba de către Consiliul de 

Coordonare sau de Colegiul Director, după caz. Procesul verbal va fi semnat 

de toţi membrii comisiei. 

       (2)În cazul în care există opinii divergente între membrii comisiei se 

va consemna acest lucru în procesul verbal cu precizări clare asupra 

motivelor care au generat acest lucru. 

  (3)Procesul verbal în original se înregistrează la secretariatul 

F.N.M.E. si se depune la secretarul general. 

  (4)O copie a procesului verbal pe care se consemnează primirea 

originalului şi restituirea tuturor documentelor care s-au prezentat comisiei, 

se restituie preşedintelui comisiei. 

 

Art. 9.(1)În termen de maxim 30 de zile de la finalizarea controlului, se va 

prezenta de către preşedintele comisiei, pentru a fi evaluat şi aprobat de către 

Consiliul de Coordonare sau Colegiul Director, după caz, raportul privind 

rezultatul controlului. 

(2)În cazul în care Biroul Executiv al F.N.M.E sau un membru al său 

nu este de acord cu măsurile dispuse sau propuse va prezenta în aceiaşi 

şedinţă o întâmpinare referitoare la rezultatele controlului. 



(3)Consiliul de Coordonare sau Colegiul Director, după caz,  poate 

adopta hotărâri cu privire la materialele prezentate în aceiaşi şedinţă sau 

poate amâna adoptarea hotărârilor pentru următoarea şedinţă. 

 

 

 

Art. 10.(1)În situaţii deosebite Comisia de Cenzori poate solicita, punerea de 

urgenţă la dispoziţie a unor documente sau luarea unor măsuri privind 

activitatea financiar contabilă. 

(2)Solicitarea trebuie să fie semnată de preşedinte şi de cel puţin 2 

(doi) membrii  ai comisiei şi înregistrată la secretariat. 

(3)În termen de 24 de ore de la înregistrare, preşedintele F.N.M.E, 

trebuie să avizeze solicitarea sau să motiveze refuzul în scris. 

(4)Motivarea refuzului pentru avizare se va transmite în scris 

semnatarilor solicitării, iar o copie după aceasta şi cererea de solicitare se va 

transmite tuturor membrilor comisiei. 

 

Art. 11.(1)În cazul refuzului, preşedintele comisiei se va adresa Colegiul 

Director pentru clarificarea situaţiei. 

  (2)Măsurile dispuse de Colegiul Director sunt obligatorii şi executorii 

pentru membrii Comisiei de Cenzori şi membrii Biroului Executiv. 

 

Art. 12.(1)Cheltuielile pentru desfăşurarea lucrărilor Comisiei de Cenzori se 

suportă din bugetul F.N.M.E. 

(2)Pentru activitatea prestată membrii Comisiei de Cenzori sunt 

retribuiţi cu o indemnizaţie anuală stabilită prin hotărârea Colegiului 

Director. 

 

Art. 13. (1) În cazul în care un membru al Comisiei de Cenzori este cercetat 

penal pentru infracţiuni de natură economico-financiară, acesta este 

suspendat de drept până la finalizarea cercetărilor. 

(2)Măsura prevăzută la art. 1 se aplică şi în cazul membrilor 

Comisiei de Cenzori care pierd calitatea de membru al sindicatului asociat. 

 

Art. 14. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face declaraţii publice cu 

privire la modul de desfăşurare al controalelor, a rezultatelor acestora, a 

măsurilor dispuse, a modului de realizare, precum şi a hotărârilor adoptate de 

Colegiului Director. 

 

Art. 15.(1) Încălcarea prevederilor art. 14 duce la suspendarea de către 

Colegiul Director a persoanelor în cauză. 

   (2)Suspendarea operează până la şedinţa Consiliului de Coordonare 

care va decide anularea acestei măsuri sau va hotărâ revocarea celui în cauză. 

 



Art. 16.Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Colegiului Director din data 

de 21.10.2010.  

        

 

 

SECRETAR GENERAL 

           Ioan Feurdean   

      

 
 


