SINDICATUL „SĂNĂTATEA” DIN REPUBLICA MOLDOVA
CONGRESUL V

HOTĂRÂRE
mun. Chişinău
28 mai 2010

nr. V-02

Cu
privire
la
Regulamentul
Congresului V al Sindicatului
„Sănătatea” din Republica Moldova
Examinând proiectul Regulamentului Congresului V al Sindicatului „Sănătatea” din
Republica Moldova, aprobat de Consiliul Republican al sindicatului din 18 mai 2010, Congresul V
al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se adoptă Regulamentul Congresului V al Sindicatului „Sănătatea” din Republica
Moldova.( Se anexează)

Preşedinte

Victor Benu

ADOPTATĂ
de delegaţii la Congresul V
al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova
din 28 mai 2010

Anexă
la Hotărârea Congresului V al
Sindicatului „Sănătatea” din
Republica Moldova
nr. V-02 din 28.05.2010
Regulamentul
Congresului V al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este întocmit în baza Statutului Sindicatului „Sănătatea” din
Republica Moldova şi prevede modalităţile de desfăşurare a lucrărilor Congresului V al Sindicatului
„Sănătatea”.
2. Congresul este constituit din delegaţi aleşi de organizaţiile membre ale Sindicatului
conform normei de reprezentare, stabilite de către Consiliul Republican al Sindicatului, în
conformitate cu art. 81 al Statutului Sindicatului „Sănătatea”.
3. Congresul este deliberativ în condiţiile validării mandatelor a cel puţin 2/3 din delegaţi.
CAPITOLUL II
Organele de lucru ale Congresului V al Sindicatului
1. Întru organizarea activităţii sale, Congresul formează şi aprobă organele de lucru, după cum
urmează:
a) Prezidiul;
b) Secretariatul;
c) Comisia de validare a mandatelor;
d) Comisia pentru definitivare a proiectelor de hotărâri;
e) Comisia de numărare a voturilor.
2. Prezidiul de lucru este format de Congres, în componenţa preşedintelui şi vicepreşedintelui
Sindicatului „Sănătatea”, preşedintelui Comisiei de cenzori al Sindicatului „Sănătatea” şi alţi
participanţi la congres, având următoarele atribuţii:
a) conduce lucrările Congresului pe toată durata lor;
b) prezintă spre aprobare delegaţilor agenda, ordinea de lucru şi Regulamentul
Congresului;
c) coordonează activitatea secretariatului şi a comisiilor de lucru al Congresului.
3. Lucrările Congresului sunt deschise de preşedintele Sindicatului „Sănătatea”, ulterior fiind
prezidată de către vicepreşedintele sindicatului, preşedintele Comisiei de cenzori al Sindicatului
„Sănătatea” şi alţi membri a prezidiului.
4.Secretariatul este constituit de Congres şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) colectează şi înregistrează cererile de participare la dezbateri, propunerile, sesizările şi
interpelările pe marginea chestiunilor puse în discuţie de delegaţi, precum şi
amendamentele la proiectele de documente, prezentându-le ulterior prezidiului;

b) înregistrează integral, în scris şi pe banda magnetică lucrările Congresului, redactează şi
asigură întocmirea procesului verbal al şedinţelor;
c) la cererea prezidiului asigură multiplicarea şi distribuirea documentelor solicitate de
Congres.
5. Comisia de validare a mandatelor este formată de Congres şi îşi desfăşoară activitatea pe
întreaga durată a lucrărilor Congresului, îndeplinind următoarele atribuţii:
a) verifică prezenţa delegaţilor la Congres;
b) verifică dacă au fost respectate prevederile statutare cu privire la organizarea şi
desfăşurarea Congresului în ce priveşte numărul delegaţilor, în conformitate cu norma de
reprezentare stabilită de Consiliul Republican;
c) verifică împuternicirile delegaţilor;
d) prezintă Congresului procesul verbal cu privire la alegerea preşedintelui, secretarului
comisiei de validare;
e) prezintă Congresului raportul privind validarea mandatelor.
6. Comisia de numărare a voturilor este formată de Congres şi îndeplineşte următoarele
atribuţii:
a) la solicitarea prezidiului verifică cvorumul;
b) numără şi validează voturile exprimate liber în cazul unor hotărâri, iar rezultatul îl
comunică prezidiului Congresului;
c) organizează în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind desfăşurarea dărilor de
seamă şi alegeri ale organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale, în cazul în care
Congresul hotărăşte - votare secretă, prezintă procesele verbale nr. nr. 1, 2 şi le prezintă
spre aprobare Congresului.
7. Comisia pentru definitivarea proiectelor de hotărâri este constituită de Congres:
a) colectează şi examinează propunerile expuse de către delegaţi;
b) perfectează proiectele de hotărâri;
c) elaborează proiecte de hotărâri şi le prezintă spre aprobare;
d) informează Congresul despre orice alte chestiuni care cer adoptarea unor hotărâri.
8. Comisiile formate de Congres la prima lor şedinţă îşi aleg preşedintele şi secretarul,
lucrările comisiilor fiind deliberative cu participarea majorităţii membrilor acestora.
9. Hotărârile comisiilor se aprobă prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor lor.
10. Comisia pentru definitivarea proiectelor de hotărâri şi secretariatul îşi continuă activitatea
în decurs de 15 zile de la data încheierii lucrărilor Congresului întru realizarea obiectivelor sale.
Celelalte organe de lucru ale Congresului îşi încetează activitatea odată cu încheierea
lucrărilor acestuia.
CAPITOLUL 3
Dreptul la cuvânt
1. Delegatul care doreşte să participe la dezbateri se înscrie în lista respectivă în modul
următor:
a) anticipat, sesizând în scris sau prin telefon Executivul Sindicatului „Sănătatea”;
b) pe parcursul desfăşurării lucrărilor, sesizând în scris Secretariatul Congresului
2. Succesiunea luărilor de cuvânt este stabilită de către prezidiu. Pe aceeaşi chestiune un
delegat are dreptul la cuvânt doar o singură dată.
3. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedintele şedinţei. Persoanele care
iau cuvântul în dezbateri vorbesc de la tribună.
4. Preşedintele şedinţei acordă pentru luările de cuvânt până la 7 minute. În funcţie de
importanţa obiectului dezbaterii, preşedintele şedinţei, după consultarea opiniei delegaţilor, poate
acorda timp suplimentar.
5. Preşedintele şedinţei nu este în drept să comenteze luările de cuvânt ale delegaţilor.
6. Vorbitorul se va referi exclusiv la chestiunea pusă în discuţie pentru moment.

7. Preşedintele şedinţei poate, în orice fază a lucrărilor Congresului, să dea cuvânt
preşedintelui Sindicatului „Sănătatea”, preşedintelui Comisiei de cenzori a Sindicatului „Sănătatea”
pentru a răspunde pe marginea unor chestiuni ce implică persoana sa.
8. Preşedintele şedinţei sau orice delegat poate propune încheierea dezbaterilor pe marginea
unei sau altei chestiuni examinate la Congres, forul luând decizia respectivă.
CAPITOLUL 4
Propuneri, sesizări, interpelări, amendamente
1. Propunerile, sesizările, interpelările şi amendamentele pe marginea chestiunilor puse pe
ordinea de zi, la proiectele de documente se fac, de regulă, în scris, cu excepţia cazurilor în care
Congresul hotărăşte altfel. Delegatul care a propus amendamentul poate să şi-l retragă, înainte ca
acesta să fie supus votului Congresului.
2. Propunerile de a include în ordinea de zi a Congresului a altor chestiuni, decât cele
propuse de Consiliul Republican, se examinează doar în cazul în care solicitanţii vor prezenta
proiectele de documente necesare pentru dezbaterea chestiunii în cauză (raport, proiect de hotărâre,
rezoluţie, apel, declaraţie, etc.).
3. Congresul se pronunţă prin vot asupra fiecărei propuneri şi amendament înaintate de
delegaţi, după caz, poate deschide dezbateri pe marginea lor. Nu se supun votului, considerându-se
în mod automat respinse, propunerile şi amendamentele care contravin celor adoptate anterior.
4. Delegatul care nu este satisfăcut de felul în care au fost luate în evidenţă propunerile sau
răspunsul primit la sesizările, interpelările pe care le-a înaintat, are dreptul la replică; pentru aceasta
se acordă timp strict limitat la încheierea dezbaterilor pe fiecare chestiune examinată.
CAPITOLUL 5
Procedura de vot
1. Congresul adoptă hotărâri cu majoritatea de voturi exprimate de delegaţii prezenţi, fiind
asigurat cvorumul. Modalitatea de vot(deschis sau secret) se stabileşte de Congres cu majoritatea
voturilor delegaţilor.
2. Delegatul votează personal prin vot deschis sau secret. Votul deschis se exprimă prin
ridicarea mandatului. Votarea secretă se efectuează utilizînd buletine de vot.
3. Preşedintele Comisiei de numărare a voturilor transmite rezultatele votării preşedintelui
şedinţei care anunţă de fiecare dată numărul de voturi „pentru”, numărul de voturi „contra” şi
numărul delegaţilor care s-au abţinut.
4. Dacă pe aceeaşi chestiune au parvenit mai multe propuneri sau amendamente, acestea se
pun la vot în ordinea în care au fost înaintate.
5. O chestiune odată votată, nu va fi supusă revotării, cu excepţia cazurilor de balotaj.
6. Comisia de numărare a voturilor conduce procesul de votare din momentul declanşării lui
până la aprobarea raportului ei de către Congres.
7. În vederea desfăşurării votării în mod secret Comisia de numărare a voturilor se va conduce
de Instrucţiunea privind desfăşurarea dărilor de seamă şi alegeri a organelor de conducere ale
organizaţiilor membre ale Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova, adoptată de Biroul
Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.
CAPITOLUL 6
Dispoziţii finale
1. Delegaţii sînt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Congresului şi să se înscrie pe lista de
prezenţă până la începutul şedinţei. Delegatul care nu poate lua parte la şedinţă din motive
întemeiate, va trebui să anunţe anticipat sectorul organizare al Consiliului Republican al
Sindicatului „Sănătatea”, indicând cauzele care îl împiedică să participe la Congres.
2. Delegaţii Congresului sînt obligaţi să respecte prevederile prezentului Regulament. În
cazul când unii delegaţi încearcă să destabilizeze situaţia, acestora li se vor aplica, la decizia
Congresului, următoarele sancţiuni:

a) avertismentul;
b) retragerea dreptului la cuvânt;
c) retragerea mandatului de delegat.
3. În timpul desfăşurării lucrărilor Congresului sînt interzise convorbirile la telefonul mobil în
sala de şedinţe.
4. Perfectarea şi expedierea documentelor aprobate de Congres, precum şi întocmirea
procesului verbal al lucrărilor Congresului se va face în decurs de 30 zile de la data încheierii
lucrărilor lui.
5. Congresul este în drept să soluţioneze şi alte chestiuni de procedură ce n-au fost reflectate
în prezentul Regulament.

