Partidul Naţional Liberal
Comisiile de Specialitate
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de
Specialitate ale PNL

Art.1
Comisiile de Specialitate ale PNL funcţionează și îşi organizează activitatea - cu respectarea prevederilor
art.5, art.13, art.24 , art.25, art.55 si art.56 din Statutul PNL si art.26 lit.e, art.37 pct.3, art.38, art.79 lit.c si
art.84 din Regulamentul de Organizare si Functionare a PNL- in conformitate cu normele stabilite in
prezentul Regulament, regulament aprobat de către Consiliul National la propunerea BEx.
Art.2
În conformitate cu art. 55 din Statutul PNL, Comisiile de Specialitate reprezintă organismele de dezbatere,
de analiză şi decizie asupra strategiilor şi a politicilor fundamentale ale PNL, comisiile sunt constituite pe
domenii de interes major avand reprezentare la nivel naţional, județean și local, acolo unde este cazul.
Comisiile de Specialitate sunt formate din specialişti din domeniile respective, atât membri ai PNL cât şi
cetățeni care nu sunt membri ai PNL, aceștia din urmă sunt, în mod obligatoriu, neafiliați la un alt partid
sau mișcare politică.
Art.3
Comisiile de Specialitate ale PNL se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:
- apărare și siguranţă naţională;
- administraţie, ordine publică si siguranța cetățeanului;
- justiţie şi drepturi cetăţeneşti;
- politică externă;
- buget si politici fiscale;
- sănătate;
- educaţie, cercetare, tineret și sport;
- muncă, familie si protecţie socială;
- economie, energie şi mediu de afaceri;
- agricultură, dezvoltare rurală si industrie alimentara;
- infrastructură de transport;
- comunicații și societate informațională;
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- mediu, ape si silvicultură;
- fonduri europene, dezvoltare regională;
- cultură, culte, minorități.
Art.4
(1.) Coordonarea Comisiilor de Specialitate la nivel naţional este asigurată de către Comisia Naţionala
pentru Politici Publice, comisie având componența prevazută la art.58 din Statut. Vicepreședintii BEx,
fiecare în domeniul său de responsabilitate, va coordona activitatea curentă a uneia sau mai multor
Comisii de Specialitate.
(2.) Coordonarea Comisiilor de Specialitate la nivel județean/ MB sau local, dacă este cazul, este
asigurată de către BPJ/BPMB sau BPL, acolo unde este cazul.
Vicepreședinții BPJ/BPMB sau BPL, fiecare în domeniul său de responsabilitate, va coordona activitatea
curentă a uneia sau a mai multor Comisii de specialitate.
Art.5
(1.) Comisia de Specialitate constituită la nivel național, județean, al municipiului Bucuresti sau local este
condusă de un preşedinte, unul sau mai mulți vicepreședinți și un secretar.
(2.)

Desemnarea președintelui Comisiei Nationale de Specialitate va fi facuta de catre BPN.

Membrii Comisiei stabilesc, prin Hotărâre, numărul de vicepreședinti și aleg vicepreședinții și
secretarul.
(3.) Comisia de Specialitate constituită la nivel județean, la nivel de municipiul București sau local, la
nivel de municipiu reședință de județ, este condusă de un președinte desemnat de către BPJ/BPMB și,
respectiv, de către BPL .
Membrii Comisiei vor stabili, prin Hotărîre, numărul de vicepreședinți și aleg vicepreședinții și secretarul.
Art.6
Conform prevederilor art. 58 din Statut, preşedinţii Comisiilor Naționale de Specialitate sunt membri ai
Comisiei Naționale pentru Politici Publice.
Art.7
(1.) Ședințele ordinare ale Comisiilor Naționale de Specialitate se convoacă de către președinți și se
desfășoară cu caracter lunar, în București. Ocazional, pot fi organizate ședințe ale Comisiilor Naționale și
în alte localități. Se convoacă ședințe extraordinare ori de cate ori este nevoie, de catre Presedintele
Comisiei, de către Președintele Comisiei Naționale pentru Politici Publice sau de către Vicepreședintele
Bex al PNL responsabil cu activitatea comisiei.
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(2.) Comisiile de specialitate județene și locale se convoacă de către președinți și au o ședința ordinară
cel puțin odată pe trimestru. Se convoacă ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, de către
Președintele Comisiei ori de către BPJ/BPMB sau, respectiv, BPL .
(3.) Anual se convoacă o ședință cu participarea membrilor Comisiei Naționale și a tuturor membrilor
Comisiilor Județene/MB.
(4.) Convocarea ședințelor se face prin e-mail la adresele indicate de către membri, cu cel puțin 7 zile
înainte de ziua de desfășurare a ședinței. Ordinea de zi și proiectele/materialele care vor fi discutate,
precum și informațiile suport vor fi anexate convocatorului. Ședința are loc regulamentar în prezența a 1/4
dintre membri, iar Comisia de Specialitate hotărăște prin majoritate simpla. În lipsa cvorum-ului de
ședință, ședința este din nou convocată, cu aceeași ordine de zi, peste alte 7 zile. În ședința astfel
convocată, Comisia hotărăște regulamentar indiferent câți dintre membri săi sunt prezenți și cu
majoritatea simplă a voturilor exprimate.
(5.) Împotriva hotărârilor Comisiei, orice membru de partid interesat poate formula plângere în condițiile
art. 15 din prezentul Regulament, într-un termen de 15 zile de la data la care a luat la cunoștință, prin
orice mijloc, despre existența și conținutul Hotărârii Comisiei.
(6.) În situații excepționale, convocarea Comisiei se poate face și deîndată, comunicându-se prin e-mail
ordinea de zi, materialele suport și propunerile de Hotărâri care urmează a fi luate. Într-o astfel de
situație excepțională, Comisia dezbate și hotărăște asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi prin
schimburi de e-mail-uri între membrii Comisiei, prin secretariatul Comisiei, indiferent de numărul de
membri care participă efectiv la această ședință. Între momentul convocării ședinței excepționale și
momentul in care se va hotărâ, prin vot exprimat prin e-mail, trebuie să treacă minimum 1 h.
Art.8
Comisiile de Specialitate la nivel județean/MB se constituie având un număr minim de 20 membri.
Comisiile de Specialitate la nivel local se constituie, doar daca este cazul, la nivel de reședința municipiu
de județ și vor avea un număr minim de 15 membri.
Art.9
Preşedinţii Comisiilor de Specialitate pot constitui, la cererea membrilor acestora, subcomisii de lucru.
Prin hotărârea de constituire, care stabilește obiectivele și aria de competență a subcomisiei, se
desemnează membrii, Președintele și secretarul acesteia.
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Art.10
(1.) Înscrierea ca membru în comisiile de specialitate se face pe baza unei cereri scrise însoţită de un C.V..
În mod excepțional, se poate aproba înscrierea unui membru în doua sau mai multe comisii de
specialitate.
(2.) Cererile de înscriere se adresează, la nivel national, BEx sau Președintelui Comisiei. La nivel
judetean/MB sau local, cererile se adreseaza BPJ/BPMB sau BPL, respectiv, Președintelui Comisiei.
(3.) Fac parte din Comisiile Naționale, în mod obligatoriu, parlamentarii PNL. De asemenea, filialele
județene/MB vor desemna câte un reprezentant în Comisia națională.
Art.11
(1.) Pot solicita înscrierea în Comisiile de Specialitate fiecare dintre membrii PNL. De asemenea, pot
solicita să facă parte din Comisie și specialiști cu o bună experiență într-un domeniu de activitate,
persoane care nu sunt membri PNL dar care sunt, în mod obligatoriu, fără vreo afiliere la un alt partid sau
mișcare polítică.
(2.) La lucrările Comisiilor de Specialitate pot fi invitate, cu acordul preşedintelui comisiei, şi alte
persoane.
Art.12
Atribuţiile principale ale Comisiilor Naționale de Specialitate sunt:
a) Elaborarea politicilor sectoriale și publice în domeniul lor de competenţă;
b) Elaborarea proiectului de program de guvernare în domeniul lor decompetență;
c) Întocmirea de planuri și rapoarte cu caracter sectorial;
d) Întocmirea de motiuni si rezoluţii în domeniul lor de competență;
e) Intocmirea de avize consultative asupra iniţiativelor legislative ale parlamentarilor PNL în
domeniul de competență al Comisiei, într-un termen de maxim 15 de zile calendaristice de la
depunerea sau transmiterea acestora la secretariatul Comisiei;
f)

Elaborarea de propuneri de acte normative și transmiterea acestora spre avizare conducerii
partidului și, pentru formularea inițiativei legislative si susținerea ei, grupului parlamentar PNL
din Camera decizională;

g) Recomandarea și susținerea membrilor Comisiilor de Specialitate care s-au remarcat prin
activitatea lor, în vederea ocupării unor funcții la nivel executiv sau de reprezentare în domeniul
de competență al Comisiei;
h) Intocmirea de avize consultative asupra propunerilor de miniștri și secretari de stat.
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i)

De asemenea, la solicitarea BPN, va întocmi avize asupra propunerilor de ocupare a unor funcții
de demnitate publică sau de ocupare a altor funcții de conducere de către persoane susținute
politic de către PNL;

j)

Formarea unor grupuri de lucru comune la nivelul Comisiilor Naționale de Specialitate în vederea
colaborării pentru elaborarea de programe, planuri și ințiative legislative complexe, cu
aplicabilitate în mai multe domenii de interes major;

k) Preluarea propunerilor făcute de către Comisiile de Specialitate Județene, analizarea acestora și
integrarea lor în politicile și programele elaborate de Comisia Naționala de Specialitate;
l)

Asigurarea asistenței de specialitate prin transmiterea unor puncte de vedere și răspunsuri, în
domeniul de competență, atât aleșilor locali cât și președinților de filială ce formulează astfel de
solicitări către Comisiile Naționale de Specialitate;

m) Identificarea si cooptarea in Comisii a unor specialiști în domeniu, persoane cu bună reputație și
care activează în instituții și/sau autorități publice sau în mediul privat;
n) Informarea permanentă a Comisiei Nationale de Politici Publice, prin secretarii Comisiilor
Naționale de Specialitate, cu privire la principalele activități desfățurate: politici propuse,
propuneri de acte normative, avizarea unor propuneri de acte normative ale parlamentarilor PNL,
constituirea de subcomisii, constituirea unor noi comisii de specialitate in teritoriu, etc;
Comunicarea publică și diseminarea informațiilor privitoare la actele normative adoptate în
domeniul de competenţă;
o) Organizarea de evenimente, workshop-uri și alte evenimente pentru a facilita cunoașterea si
susținerea doctrinei liberale;
p) Realizarea de politici și strategii de atragere de noi membri;
q) Organizarea de întâlniri periodice cu Comisiile Județene/MB de Specialitate.
Art.13
Atribuţiile principale ale Comisiilor de Specialitate județene și locale sunt:
a)

Transmiterea, în domeniul de competență al acestora, către Comisiile Naționale de Specialitate
de propuneri de politici sectoriale și publice, măsuri pentru Programul de Guvernare, propuneri
de acte normative;

b) Solicitarea unor puncte de vedere Comisiilor Naționale de Specialitate în vederea soluționării
unor probleme locale;
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c)

Comunicarea publică și diseminarea informațiilor privitoare la actele normative adoptate în
domeniul de competenţă;

d) Asigurarea asistenței de specialitate prin transmiterea unor puncte de vedere și răspunsuri, în
domeniul de competență, atât aleșilor locali cât și președinților de filială;
e)

Recomandarea membrilor comisiilor de specialitate, care s-au remarcat prin activitatea lor, în
vederea ocupării unor funcții la nivel executiv sau de reprezentare, din domeniul de competență
al Comisiei;

f)

Identificarea si cooptarea in Comisii a unor specialiști în domeniu, persoane cu bună reputație
care activează în instituțiile și/sau autoritățile publice sau în mediul privat.

Art.14
Atribuţiile principale ale structurii funcţionale pentru o Comisie Națională de Specialitate sunt după cum
urmează:
a) Preşedintele coordoneaza întreaga activitate a Comisiei, a activității Secretarului și Președinților de
subcomisii, asigură constituirea comisiilor de specialitate județene în domeniul său de competentă,
asigură comunicarea publică, asigură realizarea rapoartelor, programelor, politicilor și coerența acestora,
convoacă și stabilește agenda şedinţelor în conformitate cu priorităţile naţionale şi/sau locale, avizeaza
documentele emise de catre Comisie, participă la ședințele Comisiei Naţionale pentru Politici Publice sau
desemneaza un vicepreședinte în cazul în care nu poate participa.
b.) Vicepreședintele Comisiei are atribuțiile stabilite, pe de o parte, prin hotarare a Comisiei și, pe de alta
parte, prin delegare de catre Presedintele Comisiei.
c.)

Președinții subcomisiilor au atribuțiile stabilite prin hotărârea de înființare a subcomisiei.

Prin aceeași hotărâre se desemneaza secretarul subcomisiei și atribuțiile acestuia.
d.) Secretarul Comisiei este responsabil cu comunicare internă, cu raportarea administrativă, ține
evidența membrilor comisiei, urmărește procesul legislativ al inițiativelor legislative ale comisiei, asigură
funcționarea comisiilor de specialitate teritoriale prin facilitarea comunicării dintre președinții comisiilor
de la nivelul național cu cei de la nivelul local, organizează calendarul de lucru al Comisiei, asigură
transmiterea avizelor către grupurile parlamentare și colaborarea cu acestea, asigură raportarea
permanentă către Comisia Naţionala pentru Politici Publice.
Art.15
Orice membru de partid nemulțumit de activitatea care se desfășoară în Comisiile de Specialitate poate
formula și adresa o plângere. Dacă privește activitatea unei comisii judetene/MB sau locale, plângerea se
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adresează BPJ/BPMB sau BPL care sunt competente să o soluționeze definitiv. Plângerea care privește
activitatea unei Comisii naționale va fi adresată către Comisia Naţională pentru Politici Publice, care o va
soluționa definitiv.
Art.16
Normele din prezentul Regulament vor fi interpretate, cu ocazia aplicării lor, respectand principiile
reglementate de art.13 lit.a, lit.b, lit.g si lit.h din Statut și cu respectarea prevederilor art.24 din Statut.
Principiile libertății de conștiință și de exprimare, principiul competenței si profesionalismului, principiul
integrității și transparenței în procesul de selecție, recrutare și promovare, principiul democrației interne,
precum și prevederile art.7 pct.2 si pct.3 din Statut sunt garanții ale protejării drepturilor și intereselor
legitime ale membrilor de partid și a bunei funcționări a Comisiilor.

