
REGULAMENTUL DE APLICARE A STATUTULUI SOCIETĂŢII
NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Scopul reglementării. Obligativitatea 
Al.1   Prezentul  regulament  este  emis  în  scopul  aplicării  Statutului  Societăţii 
Naţionale  de  Cruce  Roşie  din  România,  document  cuprins  în  Anexa  1  la 
Hotărârea 10 din 8 martie 2003 a Adunării Generale a SNCRR.
Al.2 Prezentul act reglementează organizarea şi funcţionarea tuturor structurilor 
teritoriale şi centrale ale Societăţii  Naţionale de Cruce Roşie din România –în 
continuare SNCRR- şi este obligatoriu pentru toţi membrii, voluntarii şi salariaţii 
SNCRR.

Art. 2 Cadrul juridic
Al.1 Prezentul regulament este emis în baza art. 14 al. 1 din Legea 139/1995 a 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, aşa cum a fost modificată şi 
completată  de  Legea  nr.  524/2004,-  numită  în  continuare  „Legea”  şi  a 
prevederilor din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România numit 
în continuare „Statutul”.
Al.2 Prezentul  regulament se completează cu celelalte regulamente emise de 
către organele abilitate ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.

Art. 3 Caracterele juridice ale SNCRR
Al.  1  SNCRR  este  persoană  juridică  de  drept  public,  autonomă, 
neguvernamentală,  apolitică şi  fără scop patrimonial,  fiind înfiinţată  pe durată 
nedeterminată.
Al. 2 Filialele judeţene şi cele ale Municipiului Bucureşti au personalitate juridică 
şi autonomie funcţională în limitele prevăzute de Statut şi regulamentele SNCRR. 
Al.  3  În  vederea  îndeplinirii  misiunii  sale  umanitare,  SNCRR  acţionează  ca 
auxiliară a autorităţii publice. 
Al. 4 SNCRR  se bucură de sprijinul şi protecţia statului român şi este declarată 
de  art.  8  din  Lege organizaţie  de  utilitate  publică  şi,  în  această  calitate,  are 
dreptul de a cere sprijinul tuturor instituţiilor publice, iar acestea au obligaţia de a-
l acorda.

Art.4 Denumire
Al.  1  Denumirea  organizaţiei  este  „Societatea  Naţională  de  Cruce  Roşie  din 
România”. Această denumire va fi utilizată în toate documentele oficiale interne 
sau externe.
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Al.  2  De asemenea,  se poate  folosi  denumirea  „Crucea Roşie  Română” sau 
abrevierea „SNCRR”.

Art. 5 Sediul central al SNCRR
 Potrivit  art.  9 din Lege şi  art.  6 din Statut,  sediul  central  al  SNCRR este în 
imobilul aflat în proprietatea SNCRR, situat în str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 
1, Bucureşti.

Art. 6  Emblema SNCRR
Emblema  SNCRR  se  foloseşte  cu  respectarea  prevederilor  Legii,  ale 
Regulamentului privind folosirea emblemei de Cruce Roşie, ale Regulamentului 
privind  folosirea  emblemei  de  Cruce  Roşie  sau  Semilună  Roşie  de  către 
Societăţile  Naţionale,  adoptat  de  Conferinţa  Internaţională  a  Crucii  Roşii  şi 
Semilunii Roşii, Viena, 1965, revizuit de Consiliul Delegaţilor, reunit la Budapesta 
în 1991, precum şi ale rezoluţiilor privind emblema adoptate de alte Conferinţe 
Internaţionale ale Crucii Roşii şi Semilunii Roşi

CAPITOLUL II
MEMBRII SNCRR

Articolul 7 Membrii SNCRR
Potrivit  Statutului,  membrii  SNCRR sunt  membrii  activi,  membrii  susţinători  şi 
membrii de onoare. 

Articolul 8 Membrii activi 
Al.1 Membru activ este acea persoană care cunoaşte şi doreşte să acţioneze în 
conformitate  cu  Statutul  SNCRR  şi  cu  Principiile  Fundamentale  ale  Mişcării 
Internaţionale  de  Cruce  Roşie  şi  Semilună  Roşie  (în  continuare  Principiile 
Fundamentale) şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

• Este înregistrat ca membru în una din structurile SNCRR
• Plăteşte cotizaţia de membru în cuantumul stabilit de Consiliul Naţional al 

SNCRR.
Al.2  Un membru activ  nu  poate  fi  înregistrat  decât  într-o  singură  structură  a 
SNCRR. Modalitatea de înregistrare a membrilor activi este prevăzută în articolul 
5 al. 3 din Regulamentul privind organizarea si funcţionarea filialelor Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România.
Al. 3 Nu poate fi membru activ decât o persoană fizică.

Articolul 9 Membrii susţinători
Al. 1 Potrivit statutului SNCRR, membru susţinător este acea persoană fizică sau 
juridică ce contribuie la sprijinirea financiară sau materială a SNCRR.
Al. 2 Persoanele fizice pot cumula calitatea de membru activ cu cea de membru 
susţinător.
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Al.  3  Membrul  susţinător  poate  sprijini  financiar  sau  material  orice  structură 
teritorială cu personalitate juridică a SNCRR.

Articolul 10 Membrii de onoare
Al. 1 Membru de onoare este acea persoană care aduce servicii  excepţionale 
SNCRR şi este învestită cu acest titlu de Consiliul Naţional.
Al. 2 Titlul de membru de onoare se acordă numai persoanelor fizice.

Articolul 11 Calitatea de membru activ şi cea de angajat al SNCRR
Al. 1 Persoanele angajate cu contract de muncă, precum şi persoanele care au 
încheiat convenţii civile de prestări servicii cu orice structură a SNCRR nu pot 
deţine funcţii de reprezentare în structurile deliberative ale SNCRR.
Al. 2 Pe toată perioada exercitării unei funcţii salariate sau a prestării de servicii 
în baza unei convenţii civile de prestări servicii, se suspendă de drept funcţia de 
reprezentare în structurile de conducere ale SNCRR.
Al.  3  În  condiţiile  prevăzute  de  alineatul  precedent,  se  suspendă  dreptul 
membrilor  activi  de  a  participa  la  conducerea  activităţilor  SNCRR, precum şi 
dreptul de a alege organismele de conducere ale SNCRR, potrivit art. 13 lit. a si 
b din Statut. 

CAPITOLUL III
ORGANELE TERITORIALE DE CONDUCERE

Secţiunea 1
Principiul subordonării

Articolul 12 Principiul subordonării
Organele  de  conducere  ale  SNCRR  sunt  subordonate  organelor  ierarhic 
superioare, fiind obligate să respecte şi să pună în aplicare hotărârile acestora.

Secţiunea 2
Adunarea Generală

Articolul 13 Adunarea Generala a filialei. Componenţă
Al.1 Adunarea generală a filialei  este organul deliberativ suprem de la nivelul 
filialelor judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Al.2 Adunarea Generală a filialei este constituită din reprezentanţii membrilor de 
Cruce Roşie de la nivelul filialelor judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti.
Al.3 Membrii filialelor sectoarelor municipiului Bucureşti îşi aleg reprezentanţii în 
Adunarea  Generală  a  filialei  în  cadrul  Adunărilor  Generale  ale  comisiilor  de 
sector.
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Al. 4 Membrii filialelor judeţene îşi aleg reprezentanţii în Adunarea Generală a 
filialei  în  cadrul  Adunărilor  Generale  ale  subfilialelor  şi  comisiilor  SNCRR din 
judeţ.  
Al.5 Norma de reprezentare pentru Adunarea Generală a filialei se stabileşte de 
Comitetul de Direcţie.
  
Articolul  14  Organizarea  şi  desfăşurarea  Adunării  Generale  a  filialei. 

Atribuţii. Hotărâri.
Al.1 Sesiunile Adunării Generale pot fi ordinare sau extraordinare.
Al.2 Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară şi extraordinară se face 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
filialelor SNCRR. 
Al. 3 Desfăşurarea Adunării Generale la nivelul filialei are loc în acelaşi mod ca şi 
Adunarea Generală a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 
Al. 4 Alegerile organelor de conducere ale filialei au loc prin vot secret. Ele sunt 
organizate  de  către  Comitetul  filialei  în  acelaşi  mod ca  şi  alegerile  la  nivelul 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.
Al. 5 Adunarea Generală a filialei adoptă hotărâri cu majoritate simplă a voturilor 
exprimate. 
Al.6 Atribuţiile Adunării Generale a filialei sunt prevăzute în Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.

Secţiunea 3
Comitetul filialei

Articolul 15 Comitetul filialei. Noţiune. Componenţă.
Al.1 Comitetul filialei este organ colegial care conduce şi răspunde de întreaga 
activitate a filialei între sesiunile Adunării Generale.
Al.  2  Comitetul  filialei  se  compune  din  11-27  de  membri,  în  acest  număr 
incluzându-se preşedintele şi cei 2-5 vicepreşedinţi.
Al. 3 Cel puţin 3 dintre membrii comitetului filialei sunt reprezentanţi ai tineretului. 
Aceştia  trebuie să aibă vârsta  între  18-35 de ani.  Dacă în  cursul  mandatului 
reprezentantul tineretului împlineşte vârsta de 35 de ani îşi continuă mandatul în 
aceiaşi calitate. Preşedintele filialei nu este considerat reprezentant al tineretului, 
chiar dacă, la momentul alegerii nu a împlinit vârsta de 35 de ani.

Articolul 16 Mandatul comitetului filialei
Al. 1 Mandatul comitetului filialei, precum şi mandatul comitetului subfilialei este 
de 4 ani.  
Al. 2 Membrii comitetului filialei pot fi înlocuiţi înainte de expirarea mandatului în 
caz de boală, demisie, nerespectarea  Legii SNCRR, a Statutului, a Principiilor 
Fundamentale sau în cazul aducerii de prejudicii materiale sau morale Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România.
Al.3 Pierderea calităţii de membru activ atrage după sine şi pierderea calităţii de 
membru  în structurile deliberative locale sau centrale ale SNCRR. 
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Al 4 Hotărârea comitetului filialei privind cooptarea altor persoane în cazul unor 
posturi vacante se ia cu majoritate simplă. Această hotărâre este confirmată de 
proxima Adunare Generală a filialei.

Articolul  17  Organizarea  şi  desfăşurarea  sesiunilor  comitetului  filialei. 
Actele comitetului filialei.
Al. 1 Comitetul filialei se întruneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.  
Al.2  Convocarea  comitetului  filialei  şi  atribuţiile  acestuia  sunt  prevăzute  în 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea filialelor SNCRR. 
Al. 3 Comitetul filialei adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Secţiunea 4
Biroul filialei

Articolul  18.  Biroul  filialei.  Noţiune.  Componenţă.  Convocare.  Atribuţii. 
Actele biroului filialei.
Al.1  Biroul  filialei  este organ colegial  care organizează şi  conduce activitatea 
curentă a filialei.  
Al.2 Biroul filialei se compune din 7-11 membri între care se includ preşedintele 
filialei şi cei 2-5 vicepreşedinţi.
Al. 3 Cel puţin unul din membrii biroului filialei este reprezentant al tineretului.
Al.4 Convocarea biroului filialei precum şi atribuţiile acestui organ sunt prevăzute 
în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea filialelor Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie din România.
Al. 5 Biroul filialei adoptă decizii cu majoritate simplă a voturilor exprimate.

Secţiunea 5
Preşedintele filialei

Articolul 19 Preşedintele filialei
Al. 1 Preşedintele filialei reprezintă filiala în raport cu orice organizaţie şi instituţie 
de la nivelul filialei.
Al.2  Atribuţiile  preşedintelui  filialei  sunt  prevăzute  în  Regulamentul  privind 
organizarea  şi  funcţionarea  filialelor  Societăţii  Naţionale  de  Cruce  Roşie  din 
România.
Al. 3 Preşedintele filialei, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, emite dispoziţii.

Secţiunea 6
Subfilialele şi comisiile

Articolul 20 Înfiinţarea subfilialelor.
Al.  1  Subfiliala  este  o  entitate  fără  personalitate  juridică  subordonată  filialei 
judeţene.
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Al.2  Subfilialele  se  pot  înfiinţa  la  nivel  de  municipiu,  oraş  sau  comună  prin 
hotărâre a comitetului filialei judeţene, iar înfiinţarea lor este validată de Consiliul 
Naţional al SNCRR.
Al. 3 Numărul minim de membrii pentru înfiinţarea unei subfiliale este de 20.

Articolul 21 Organele de conducere ale subfilialelor
Al. 1 Subfiliala este condusă de un preşedinte de subfilială, ales de Adunarea 

Generală a subfilialei, prin vot secret.
Al. 2 La nivelul subfilialelor municipale, orăşeneşti şi comunale funcţionează un 

comitet de subfilială, format din 5-7 membri, dintre care cel puţin unul este 
reprezentant al tineretului.

Al. 3 La nivelul subfilialelor municipale şi orăşeneşti funcţionează şi un birou de 
subfilială,  format  din  3-5  membri,  dintre  care  cel  puţin  unul  este 
reprezentant al tineretului. 

Articolul 22 Înfiinţarea comisiilor.
Al.  1  Potrivit  art.  19 din  Statut,  filialele  şi  subfilialele  pot  autoriza crearea,  în 
subordinea  lor  comisii  în  cadrul  diverselor  instituţii  de  învăţământ,  societăţi 
comerciale,  regii  autonome,  instituţii  de  stat  şi  private,  unităţi  militare,  unităţi 
sanitare, precum şi în cartierele localităţilor.
Al. 2 Numărul minim de membri pentru înfiinţarea unei comisii este de 10.
Al.3 Înfiinţarea comisiilor este validată de comitetul filialei, în prima reuniune a 
acestuia. 

Articolul 23 Adunarea Generală a subfilialei 
Adunarea  Generală  a  subfilialei  sau  comisiei  este  formată  din  reprezentanţii 

membrilor de Cruce Roşie de la nivelul subfilialei.

CAPITOLUL IV
RAPORTURILE DINTRE ORGANELE TERITORIALE ŞI ORGANELE 

CENTRALE DE CONDUCERE ALE SNCRR

Articolul 24 Principiul subordonării 
Al.1 Organele teritoriale  de conducere se subordonează organelor centrale de 

conducere ale SNCRR.
Al.2  Organele  teritoriale  de  conducere  au  obligaţia  de  a respecta  şi  pune în 

aplicare deciziile Comitetului de Direcţie, hotărârile Consiliului Naţional şi ale 
Adunării Generale ale SNCRR, precum şi dispoziţiile Preşedintelui SNCRR. 

Articolul 25 Validarea filialelor şi subfilialelor de Cruce Roşie.
Consiliul Naţional al SNCRR în conformitate cu prevederile art. 38 al. 1 lit. f din 
Statutul SNCRR validează crearea filialelor şi subfilialelor de Cruce Roşie.
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Articolul 26 Dizolvarea filialelor şi revocarea membrilor organelor teritoriale 
de conducere.

Al.  1  În  conformitate  cu  prevederile  art.  22  alineatul  2  din  Statut,  în  cazul 
încălcării  prevederilor articolul  22 al.  1 din Statut,  filialele judeţene şi  cele ale 
sectoarelor  municipiului  Bucureşti  pot  fi  dizolvate  prin  hotărârea  Consiliului 
Naţional.
Al.  2  În  cazul  în  care  constată  ca  au  avut  loc  încălcări  grave  ale  Statutului 

SNCRR, Comitetul de Direcţie poate dispune revocarea din funcţie 
a  membrilor  comitetului  filialei  urmând  ca  Consiliul  Naţional  să 
valideze această măsură. 

Articolul 27 Contribuţiile filialelor  
Al. 1 Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti trebuie să 
achite  Sediului  Central  o  contribuţie  anuală  pentru  finanţarea  programelor 
naţionale şi internaţionale şi pentru funcţionarea SNCRR.
Al. 2 Cuantumul contribuţiei se stabileşte prin hotărârea Consiliului Naţional, iar 
această  sumă  trebuie  virată  către  Sediul  Central  trimestrial,  până  în  ultima 
decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul anterior. 
Al.  3 Contribuţia este virată Sediului  Central  după achitarea obligaţiilor fiscale 
curente ale filialei.

CAPITOLUL V
ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE

Secţiunea 1
Adunarea Generală a SNCRR

Articolul 28 Noţiune. Componenţă.
Al. 1 Adunarea Generală este organul deliberativ suprem al SNCRR.
Al. 2 Adunarea Generală se constituie din următoarele persoane:

a) Membrii Consiliului Naţional;
b) Doi delegaţi din partea fiecărei filiale.

Al.3 Membrii Consiliului Naţional sunt membrii de drept ai Adunării Generale.
Al.4  Delegaţii filialelor - membri de Cruce Roşie înregistraţi la filiala respectivă – 
trebuie să fie desemnaţi în această calitate de Adunarea Generală a filialei. Unul 
dintre cei doi delegaţi este reprezentant al tineretului.

Articolul 29 Sesiunile Adunării Generale
Al. 1 Sesiunile Adunării Generale sunt ordinare sau extraordinare.
Al. 2 Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată la doi ani, la 
locul şi data stabilită de adunarea precedentă sau de Consiliul Naţional.
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Al. 3 Dacă Adunarea Generală precedentă sau Consiliul Naţional nu au stabilit 
data exactă sau locul de desfăşurare a Adunării Generale, preşedintele SNCRR, 
prin dispoziţie va  stabili data şi locul ţinerii adunării.
Al. 4 Adunarea Generală poate fi convocată în sesiune extraordinară de către 
Consiliul Naţional, Comitetul de Direcţie al SNCRR, sau la cererea a jumătate din 
membrii  Adunării  Generale.  Cererea  membrilor  se  adresează  preşedintelui 
SNCRR şi se depune la Sediul Central al SNCRR.

Articolul 30 Convocatorul 
Al. 1 Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, cu 
cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii reuniunii, prin dispoziţia preşedintelui 
SNCRR, care va cuprinde următoarele menţiuni:

a) Modalitatea de convocare, în sesiune ordinară sau extraordinară;
b) Ziua şi ora pentru care se face convocarea;
c) Locul unde se va desfăşura sesiunea Adunării Generale;
d) Ordinea de zi provizorie;
e) Modalitatea de consultare a documentelor aferente ordinii de zi;

Al.2  Convocarea  va  fi  transmisă  filialelor  prin  fax,  poştă  regulată  sau  poştă 
electronică, în termenul prevăzut la alineatul 1. 
Al.  3 Toate formalităţile legate de transmiterea convocării  se vor  îndeplini  de 
către Directorul General al SNCRR.

Articolul 31 Cvorumul. 
Al. 1 Adunarea Generală este considerată statutar constituită dacă sunt prezenţi 
jumătate plus unu din totalul membrilor săi cu drept de vot. Cvorumul se constată 
prin raport de comisia de validare la începutul sesiunii.

Articolul 32 Dreptul de vot 
Al.  1  Fiecare  membru  al  Adunării  Generale  are  dreptul  la  un  singur  vot  în 
Adunarea Generală. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Al. 2 Votul prin corespondenţă este interzis.
Al. 3 Votul prin procură este interzis, cu excepţia situaţiei în care preşedintele 
filialei  se  află  în  imposibilitate  de  participare şi  deleagă un vicepreşedinte  să 
participe la Adunarea Generală. 

Articolul 33 Participanţi fără drept de vot la Adunarea Generală
Al.  1  Directorii filialelor nu pot fi Membri ai Adunării Generale, dar pot participa 
la reuniunile acestora, fără drept de vot.  
Al. 2 La sesiunile Adunării Generale pot participa, cu acordul Adunării Generale, 
în calitate de invitaţi sau observatori, reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii 
publice sau private, precum şi reprezentanţi ai altor Societăţi Naţionale de Cruce 
Roşie şi Semilună Roşie care manifestă interes faţă de activitatea SNCRR.

Regulamentul de aplicare a Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 8



Articolul 34  Conducerea şedinţelor. Ordinea de zi
Al. 1 Adunarea Generală este prezidată de preşedintele Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie din România, sau, în lipsa acestuia de către unul din vicepreşedinţi 
care devine preşedinte de şedinţă. 
Al. 2 Directorul General al SNCRR îndeplineşte din oficiu funcţia de secretar al 
Adunării Generale.
Al. 3 Preşedintele SNCRR, sau, după caz preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare ordinea de zi.
Al. 4 Modificarea ordinii de zi se face numai pentru probleme urgente şi numai cu 
votul majoritar al acelor prezenţi.
Al. 5 La propunerea preşedintelui de şedinţă şi cu votul deschis al membrilor, se 
poate decide limitarea numărului de intervenţii. 
    
Articolul 35 Actele Adunării Generale
1. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii 
prezenţi prin vot deschis sau vot secret, cu excepţia cazurilor în care votul secret 
este obligatoriu conform prevederilor Statutului.
2. Prin excepţie, dizolvarea SNCRR nu poate fi hotărâtă decât cu votul a ¾ din 
numărul total al membrilor Adunării Generale.

Articolul 36. Alegeri. Modalităţi de vot
Al.  1  Adunarea  Generală  alege  prin  vot  secret  preşedintele  SNCRR, 
vicepreşedinţii şi trezorierul.
Al.  2 Adunarea Generală alege prin vot secret, membrii  Consiliului  Naţional a 
căror alegere nu intră în competenţa altor organe.
Al. 3 Adunarea Generală numeşte, la propunerea preşedintelui SNCRR sau a 
preşedintelui de şedinţă, înainte de alegeri, comisia de scrutin, formată din 3-5 
persoane din rândul membrilor săi.
Al. 4 Mandatul comisiei de scrutin este limitat la durata şedinţei. Membrii comisiei 
de scrutin nu pot fi aleşi pentru nici un post pe perioada mandatului. Comisia de 
scrutin  îşi  desemnează  un  preşedinte  care  informează  Adunarea  Generală 
asupra  procedurii  de  votare.  Comisia  de  scrutin  este  răspunzătoare  pentru 
corectitudinea scrutinului.
Al. 5 Candidaturile pentru funcţiile eligibile se depun în scris  şi se înregistrează 
la Sediul Central împreună cu un curriculum vitae şi o scrisoare de intenţie, cu 
cel puţin 15 de zile înaintea sesiunii Adunării Generale.
Al.  6  Candidaturile  depuse  după  expirarea  termenului  prevăzut  la  alineatul 
precedent nu sunt luate în considerare.  
Al.  7Directorul  General  este  obligat  ca,  în  48  de  ore  de  la  data  înregistrării 
candidaturii, să afişeze candidatura la Sediul Central al SNCRR şi să comunice 
candidatura filialelor.
Al.  8  Candidaţii  trebuie  să  aibă  o  înaltă  ţinută  morală,  spirit  de  iniţiativă, 
capacitate de comunicare şi acţiune în condiţii deosebite, de stres sau criză.
Al. 9 Toate alegerile se fac în baza unor buletine de vot. Ordinea de înscriere a 
candidaturilor pe buletinele de vot se decide prin tragere la sorţi. 
Al. 10 Buletinele de vot sunt diferite pentru fiecare din funcţiile eligibile. 
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Al 11 Se votează pentru prin bifarea numelui persoanei în favoarea căreia se 
exprimă opţiunea.  Buletinele pe care au fost bifate numele mai multor persoane 
sau pe care nu s-a bifat nici un nume, sunt nule. Comisia de scrutin anulează 
buletinele de vot nefolosite.
Al. 12 Toate buletinele se introduc într-o urnă sigilată. 
Al. 13  În cazul în care nici un candidat nu obţine jumătate plus unu din numărul 
voturilor valabil exprimate  în primul tur de scrutin va avea loc al doilea tur de 
scrutin, la care participă primii doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi. 
Al. 14 Comisia de scrutin întocmeşte procesul verbal, iar preşedintele acesteia îl 
prezintă Adunării Generale. 

Articolul 37 Posturi vacante
În cazul  în care unul din posturile de conducere a SNCRR devine vacant,  în 
timpul exercitării mandatului, cu excepţia celui de preşedinte, Consiliul Naţional, 
convocat  în  sesiune  extraordinară  de  preşedintele  SNCRR,  desemnează  o 
persoană  care  să  îndeplinească  interimar  funcţia  respectivă  până  la  proxima 
Adunare Generală.

Secţiunea 2
Consiliul Naţional

Articolul 38  Noţiune. Componenţă. Mandat.
Al.  1  Consiliul  Naţional  este  organul  colegial  care  conduce  şi  administrează 
SNCRR între sesiunile Adunării Generale.
Al. 2 Consiliul Naţional se compune din următoarele persoane cu drept de vot:

a) Preşedintele  SNCRR,  vicepreşedinţii  SNCRR,  trezorierul,  preşedinţii 
comitetelor filialelor;

b) 5-7  tineri voluntari aleşi de Adunarea Generală;
Al. 3 Mandatul Consiliului Naţional este de 4 ani.
Al.  4 La sesiunile  Consiliului  Naţional  pot  participa directorii  filialelor  SNCRR, 
invitaţi sau observatori reprezentanţi ai unor ministere, instituţii şi organizaţii cu 
care SNCRR colaborează. Toate aceste persoane pot participa fără drept de vot. 

Articolul 39 Sesiunile Consiliului Naţional
Al. 1 Consiliul Naţional se întruneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.
Al. 2 Consiliul Naţional se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, de regulă 
în primul trimestru, cu excepţia anilor în care se convoacă Adunarea Generală 
ordinară.
Al.  3  Consiliul  Naţional  se întruneşte în  sesiune extraordinară,  la  propunerea 
Comitetului de Direcţie,  a preşedintelui SNCRR sau la cererea unei treimi din 
membrii săi. Cererea  membrilor Consiliului Naţional se adresează preşedintelui 
SNCRR şi se depune la Sediul Central al SNCRR. 
Al.4 Consiliul Naţional se convoacă prin dispoziţia preşedintelui SNCRR, şi va 
cuprinde următoarele menţiuni:

a) Modalitatea de convocare, în sesiune ordinară sau extraordinară;
b) Ziua şi ora pentru care se face convocarea;
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c) Locul unde se va desfăşura sesiunea Consiliului Naţional;
d) Ordinea de zi provizorie;
e) Modalitatea de consultare a documentelor aferente ordinii de zi;

Al.5 Convocarea va fi  transmisă filialelor SNCRR prin fax,  poştă regulată sau 
poştă electronică, cu cel puţin 30 zile înainte de data reuniunii. 
Al.  6 Toate formalităţile legate de transmiterea convocării  se vor  îndeplini  de 
către Directorul General al SNCRR.

Articolul 40 Cvorumul. Actele Consiliului Naţional
Al. 1 Consiliul Naţional este statutar constituit, dacă sunt prezenţi jumătate puls 
unu din membrii săi cu drept de vot.
Al. 2 Cvorumul se constată la începutul sesiunii
Al. 3 Consiliul Naţional adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii 
prezenţi prin vot deschis sau vot secret cu excepţia cazurilor în care votul secret 
este obligatoriu conform prevederilor Statutului.

Secţiunea 3
Comitetul de Direcţie

Articolul 41.  Noţiune. Componenţă
Al. 1 Comitetul de Direcţie este organul deliberativ care conduce şi coordonează 
întreaga activitate a SNCRR între sesiunile Consiliului Naţional.
Al. 2 Comitetul de Direcţie se compune din următoarele persoane:

a) Preşedintele SNCRR, vicepreşedinţii, trezorierul;
b) 6 preşedinţi ai comitetelor de filială;
c) 3 tineri voluntari;

Al. 3 Preşedinţii comitetelor de filială şi tinerii voluntari se aleg o dată la 2 ani, în 
reuniunea Consiliului Naţional sau a Adunării Generale.
Al.  4.  Chiar  dacă  alegerea  membrilor  Comitetului  de  Direcţie  menţionaţi  la 
alineatul  anterior  se face în  cadrul  reuniunii  Adunării  Generale,  doar  membrii 
Consiliului Naţional îşi exprimă votul la această alegere. În acest sens, dacă este 
cazul, în dispoziţia de convocare a Adunării  Generale se va menţiona distinct 
faptul că în cadrul reuniunii Adunării Generale, membrii Consiliului Naţional vor 
alege preşedinţii  comitetelor de filială şi reprezentanţii  tinerilor în Comitetul de 
Direcţie.  Consiliul  Naţional  poate  hotărî  şi  cu  privire  la  alte  probleme  de 
competenţa sa incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. 
Al. 5 Preşedintele SNCRR, vicepreşedinţii şi trezorierul sunt membrii de drept ai 
Comitetului de Direcţie .

Articolul 42. Alegerea membrilor Comitetului de Direcţie.
Al.  1  Candidaturile  persoanelor  prevăzute  la  art.  41  al.  2  se  depun în  scris, 
însoţite de un curriculum vitae şi de o scrisoare de intenţie, cu 15 de zile înainte 
de data sesiunii Adunării Generale, sau după caz a Consiliului Naţional. 
Al.  2  Candidaturile  depuse  după  expirarea  termenului  prevăzut  la  alineatul 
precedent nu sunt luate în considerare.  
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Al. 3 Alegerea membrilor Comitetului de Direcţie se face prin vot secret de către 
membrii  Consiliului  Naţional.  Dispoziţiile  referitoare  la  alegerile  din  cadrul 
Adunării Generale se aplică în mod corespunzător.
Al. 4 Criteriile care stau la baza alegerii membrilor Comitetului de Direcţie sunt 
stabilite prin regulamentul de funcţionare al Comitetului de Direcţie.

Articolul 43. Şedinţe. Cvorum. Actele Comitetului de Direcţie
Al.  1  Comitetul  de  Direcţie  îşi  desfăşoară  activitatea  în  conformitate  cu 
prevederile Regulamentului de funcţionare a Comitetului de Direcţie al SNCRR.  
Al.  2  În  exercitarea  atribuţiilor  sale,  Comitetul  de  Direcţie  adoptă  decizii  cu 
majoritate  simplă  de  voturi,  prin  vot  deschis  sau  secret,  după  cum hotărăsc 
membrii acestuia.

Secţiunea 4
Preşedintele SNCRR, vicepreşedinţii, trezorierul

Articolul 44. Noţiune. Mandat.
Al.  1  Potrivit  articolului  43  din  Statut,  preşedintele  este  personalitatea 
reprezentativă a SNCRR, reprezentând SNCRR în raporturile cu orice instituţie şi 
organizaţie din ţară şi din străinătate.
Al. 2 Funcţia de preşedinte este onorifică.
Al.  3  Mandatul  preşedintelui  este  de  patru  ani.  O  persoană nu poate  deţine 
funcţia  de  preşedinte  decât  pentru  cel  mult  două  mandate  care  pot  fi  şi 
succesive. 

Articolul 45 Atribuţii. Actele preşedintelui
Al. 1 Preşedintele SNCRR prezidează Adunarea Generală, Consiliul Naţional şi 
Comitetul de Direcţie. 
Al. 2 În faţa Adunării Generale, preşedintele răspunde împreună cu Comitetul de 
Direcţie pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Al.  3  Preşedintele  conduce  SNCRR  cu  respectarea  hotărârilor  şi  deciziilor 
organelor deliberative centrale.
Al. 4 Preşedintele dispune publicarea Statutului SNCRR în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, în conformitate cu prevederile Legii şi ale Statutului.
Al. 5 În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii. 
Al. 6 În caz de absenţă sau impediment al preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt 
preluate  de  un  vicepreşedinte  desemnat  de  preşedinte,  iar  în  caz  de 
imposibilitate, de cel mai în vârstă vicepreşedinte. 

Articolul 46 Vicepreşedinţii. Noţiune. Mandat. Atribuţii.
Al.  1  Vicepreşedinţii  sunt  personalităţi  publice,  care  asigură  împreună  cu 
preşedintele supravegherea generală şi bunul mers al SNCRR. 
Al. 2 Funcţia de vicepreşedinte este onorifică.
Al.  3 Mandatul  de vicepreşedinte este de 4 ani.  O persoană nu poate deţine 
funcţia  de  vicepreşedinte  decât  pentru  cel  mult  două  mandate  care  pot  fi  şi 
succesive.
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Al. 4 Vicepreşedinţii pot primi responsabilităţi prin dispoziţia preşedintelui.

Articolul 47 Trezorierul. Noţiune. Mandat.Atribuţii. 
Al. 1 Trezorierul este consilierul financiar al SNCRR.
Al. 2 Trezorierul este ales pentru un mandat de Adunarea Generală a SNCRR 
pentru  4  ani.  Dacă activitatea  sa  nu  este  satisfăcătoare  Consiliul  Naţional  la 
propunerea Comitetului de Direcţie îl poate revoca şi numi un trezotier interimar. 
Al. 3 Trezorierul are următoarele atribuţii:

a) Să elaboreze şi  să  prezinte  Comitetului  de Direcţie  elementele  politicii 
financiare ale SNCRR.

b) Să acorde consultanţă privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al  SNCRR  şi  în  orice  probleme  cu  implicaţii  financiare,  la  solicitarea 
Comitetului de Direţie sau a Directorului General.

CAPITOLUL VI
NORME COMUNE PENTRU DESFĂŞURAREA REUNIUNILOR

ORGANELOR CENTRALE ŞI LOCALE DE CONDUCERE

Articolul 48 Aplicabilitate
Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile în măsura în care nu există alte 
reglementări speciale. 

Articolul 49 Caracterul şedinţelor
Al. 1 Şedinţele structurilor deliberative sunt de regulă publice.
Al.2  Membrii structurilor deliberative pot decide cu majoritate simplă ca şedinţele 
să se desfăşoare cu uşile închise.

Articolul 50 Limba în care se desfăşoară şedinţele
Al.  1  Lucrările  structurilor  deliberative  se  desfăşoară  în  limba  română,  limba 
oficială a statului. 
Al. 2 În structurile deliberative locale, în care membrii care aparţin unei minorităţi 
naţionale reprezintă cel puţin o treime din numărul total al membrilor structurii 
deliberative, la aceste reuniuni se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri 
se va asigura, prin grija directorului filialei, traducerea în limba română. În toate 
cazurile, documentele reuniunilor se întocmesc în limba română.

Articolul 51 Conducerea şedinţelor, cvorumul şi ordinea de zi
Al.  1  Şedinţele  structurilor  deliberative  sunt  conduse  de  către  preşedintele 
structurii deliberative, sau în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi, 
desemnat de acesta.
Al. 2 La începutul şedinţei, persoana care conduce dezbaterile verifică existenţa 
cvorumului, iar dacă această condiţie este îndeplinită, supune atenţiei membrilor 
ordinea de zi, spre discutare, completare şi aprobare.
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Al. 3 Asupra ordinii de zi discutate şi aprobate conform alineatului precedent, nu 
se mai pot face modificări.
Al. 4 Secretarii structurilor deliberative participă fără drept de vot la şedinţe.

Articolul 52 Reguli pentru desfăşurarea şedinţelor
Şedinţele structurilor deliberative se desfăşoară în conformitate cu următoarele 
reguli :

1. Participanţii pot lua cuvântul numai cu acordul preşedintelui de şedinţă.
2. La luările de cuvânt  au prioritate raportorii.
3. Participanţii  pot  lua  cuvântul  de  cel  mult  două  ori  pe  acelaşi  subiect. 

Durata oricărei intervenţii pe acelaşi subiect nu poate depăşi 5 minute.
4. Invitaţii, precum şi observatorii pot lua cuvântul cu acordul preşedintelui de 

şedinţă.
5. Preşedintele  de  şedinţă  poate  avertiza  vorbitorul  ale  cărui  remarci  se 

îndepărtează de la subiectul  în discuţie. La nevoie, acestuia i  se poate 
retrage cuvântul.

6. Preşedintele de şedinţă poate acorda dreptul la replică oricărui participant 
vizat de problema în discuţie.

Articolul 53 Votul. Incompatibilităţi.
Al.1 Majoritatea simplă este orice majoritate care obţine cel mai mare număr de 
voturi ale membrilor prezenţi şi care votează.
Al. 2  În caz de paritate la votul deschis, votul preşedintelui decide.
Al. 3 Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii membrul care, în 
problema supusă dezbaterilor structurilor deliberative respective, fie personal, fie 
prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 
personal,  patrimonial  sau  nepatrimonial,  nelegat  de  misiunea  Crucii  Roşii. 
Hotărârile  adoptate  de  structurile  deliberative  cu  încălcarea  acestei  prevederi 
sunt nule de drept.  
Al. 4 Rezultatul fiecărei votări se consemnează în procesul verbal al şedinţei. La 
cererea membrilor, votul acestora poate fi consemnat nominal în procesul verbal 
al şedinţei.

Articolul 54 Procesul verbal
Al.  1  Secretarul  structurii  deliberative  sau persoana desemnată de acesta va 
redacta procesul verbal al reuniunii care va cuprinde următoarele menţiuni :

a) Modul  în  care  a  fost  convocată  reuniunea  structurii  deliberative  şi 
caracterul şedinţei – ordinară sau extraordinară;

b) Anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară reuniunea;
c) Numărul şi numele membrilor prezenţi;
d) Persoana care a condus dezbaterile ;
e) Ordinea de zi ;
f) Luările de cuvânt ;
g) Rezultatul votării. La cererea membrilor, votul acestora va fi consemnat 

nominal ;
h) Hotărârile adoptate ;
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i) Orice alte informaţii relevante privind reuniunea respectivă.
Al. 2 Procesul verbal se semnează de persoana care a redactat documentul, iar 
la următoarea reuniune, se supune spre aprobare membrilor respectivei structuri 
deliberative.
Al. 3 Înaintea fiecărei reuniuni, secretarul acesteia pune la dispoziţia membrilor 
săi,  în timp util,  procesul  verbal  al  reuniunii  anterioare pe care,  ulterior,  îl  va 
supune  spre  aprobare  reuniunii  respective.  Membrii  structurii  deliberative 
respective au dreptul ca în reuniune să conteste conţinutul procesului verbal şi 
să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în reuniunea anterioară. 
Al.  4  Procesul  verbal  împreună  cu  documentele  care  au  fost  dezbătute  în 
reuniune se depun şi se înregistrează la sediul respectivei structuri a SNCRR, 
putând fi consultate de orice membru al acesteia. 

Articolul 55 Hotărârile şi deciziile organelor deliberative 
Al.  1  Hotărârile  şi  deciziile  se  semnează  de  preşedintele  de  şedinţă  şi  se 
contrasemnează, pentru legalitate, de secretarul structurilor deliberative. Acesta 
nu va contrasemna hotărârea sau decizia în cazul în care consideră că aceasta 
este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit reglementărilor în 
vigoare,  structurii  deliberative respective.  În acest caz, secretarul  va prezenta 
membrilor  structurilor  deliberative  respective  opinia  sa  motivată,  care  va  fi 
consemnată în procesul verbal al şedinţei.
Al. 2  Hotărârile şi deciziile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte 
de la data difuzării conţinutului lor sau de la o dată ulterioară decisă de membrii 
structurii deliberative, iar cele individuale de la data comunicării.
Al.  3  Hotărârile  şi  deciziile  structurilor  deliberative  sunt  obligatorii  şi  pentru 
membrii  organelor de conducere care nu au luat parte la lucrări sau au votat 
împotrivă.
Al. 4 Hotărârile şi deciziile structurilor deliberative centrale sunt obligatorii pentru 
toţi  membrii,  salariaţii  şi  voluntarii  SNCRR.  Hotărârile  şi  deciziile  structurilor 
deliberative locale sunt obligatorii pentru toţi membrii, voluntarii şi salariaţii filialei.

Articolul 56 Conduita membrilor structurilor deliberative
În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii structurilor deliberative ale SNCRR 
au obligaţia de a acţiona doar în interesul SNCRR şi de a respecta prevederile 
Codului de conduită pentru membrii organelor deliberative ale SNCRR. 

CAPITOLUL VII
DIRECTORUL GENERAL

Articolul 57 Noţiune. Aparatul din subordine.
Al.  1  Directorul  General  este  principalul  funcţionar  executiv  al  SNCRR  care 
reprezintă organizaţia în calitatea sa de persoană juridică. 
Al. 2 Directorul General conduce aparatul propriu al sediului central al SNCRR.
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Articolul 58 Procedura numirii în funcţie a  Directorului General.
Al.  1  Comitetul  de  Direcţie  stabileşte  prin  decizie  criteriile  pentru  selecţia 
Directorului General şi numeşte o comisie de selecţie a candidaţilor. 
Al.  2  În  termen de 3  zile  de  la  data  stabilirii  criteriilor  de  către  Comitetul  de 
Direcţie, anunţul privind scoaterea la concurs a postului va fi publicat în cel puţin 
un ziar de circulaţie naţională.
Al. 3 Candidaţii trebuie să depună în scris un curriculum vitae, o scrisoare de 
intenţie  şi  un  plan  managerial  privind  intenţiile  de  organizare  şi  dezvoltare  a 
activităţii SNCRR, cu cel puţin 15 de zile înainte de data concursului.
Al.  4  Pe  baza  documentelor  depuse  de  candidaţi  şi  a  interviului,  comisia 
prevăzută  la  al.  1  selectează  candidaţii  şi  stabileşte  candidatul  câştigător, 
întocmind şi un proces verbal al concursului.
Al.  5 Comisia de selecţie informează preşedintele SNCRR asupra rezultatului 
concursului.  Dacă  există  cel  puţin  un  candidat  care  îndeplineşte  criteriile  de 
selecţie,  preşedintele  SNCRR dispune  convocarea  Comitetului  de  Direcţie  în 
şedinţă  extraordinară  pentru  validarea  concursului.  Totodată,  preşedintele 
SNCRR dispune convocarea Consiliului Naţional în sesiune extraordinară pentru 
numirea Directorului General. 
Al.  6  Comitetul  de  Direcţie  prezintă  Consiliului  Naţional  reunit  în  şedinţă 
extraordinară rezultatul concursului şi, în conformitate cu prevederile art. 38 lit. h 
din  Statut,  preşedintele  SNCRR  propune  Consiliului  Naţional  numirea 
Directorului General. 
 Al.  7  Contractul  individual  de  muncă  al  directorului  general  este  semnat  în 
numele SNCRR de preşedintele SNCRR.  
 Al.  8  Dacă comisia de selecţie constată că nici  o persoană nu îndeplineşte 
criteriile  prevăzute  de  Comitetul  de  Direcţie,  informează preşedintele  SNCRR 
care dispune reluarea concursului conform aceleiaşi proceduri. 

Articolul 59 Sancţionarea şi revocarea din funcţie a Directorului General.
Directorul  General  este  sancţionat  şi  revocat  din  funcţie  de  către  Consiliul 
Naţional  al  SNCRR.  Măsura  sancţionării  sau  a  revocării  din  funcţie  trebuie 
fundamentată în cuprinsul actului de sancţionare.

Articolul 60 Asigurarea interimatului.
Al. 1 În cazul în care postul de Director General devine vacant,  Comitetul de 
Direcţie convocat în şedinţă extraordinară stabileşte şi persoana care să preia 
interimar  atribuţiile  postului  de  Director  General.  La  desemnarea  acestei 
persoane, Comitetul de Direcţie are în vedere cerinţele, precum şi criteriile de 
studii şi experienţă prevăzute în fişa postului de Director General. 
Al. 2 Interimatul încetează la data  numirii în funcţie a unui nou Director General 
de către Consiliul Naţional.
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CAPITOLUL VIII
PREVEDERI FINANCIARE

Articolul 61 Cheltuieli de participare la reuniunile structurilor deliberative 
centrale
Cheltuielile de participare la Adunarea Generală, Consiliul Naţional şi Comitetul 
de  Direcţie  vor  fi  suportate  de  către  fiecare  filială,  membră  în  organele 
respective, pentru reprezentanţii săi.

Articolul 62 Comisii de control financiar.
Al. 1 Atât la nivelul filialei, cât şi la nivelul SNCRR sunt organizate comisii de 
control  financiar,  alese în Adunările Generale respective.  Membrii  comisiei  de 
control financiar nu pot fi salariaţi ai nici unei structuri din cadrul SNCRR.
Al. 2 Comisiile de control financiar funcţionează în baza regulamentului propriu.

Articolul 63 Neachitarea contribuţiei statutare
Al.  1  În  cazul  în  care  o  filială  nu  achită  contribuţia  trimestrială,  stabilită  prin 
hotărârea Consiliului Naţional, directorul general al SNCRR va supune această 
situaţie spre analiză Comitetului de Direcţie.
Al. 2 Comitetul de Direcţie va decide dacă va declara ”în defect „ filiala care nu a 
achitat contribuţia statutară.
Al. 3 Filiala declarată ”în defect„ nu îşi poate depune candidatura pentru nici o 
structură eligibilă, nu poate fi aleasă şi nici nu poate alege nici unul din organele 
centrale de conducere. Filiala „în defect” are dreptul de a participa fără drept de 
vot, la reuniunile organelor centrale de conducere.
Al.  4  Filiala  declarată  „în  defect”  continuă  să  fie  răspunzătoare  pentru  plata 
contribuţiei  pentru anul în care s-a luat măsura prevăzută în prezentul articol, 
precum şi pentru toate datoriile faţă de sediul central al SNCRR.
Al. 5 Comitetul de Direcţie, în urma informării Directorului General, va dispune 
încetarea măsurii prevăzută la al. 2, în cazul în care filiala nu mai are restanţe la 
plata contribuţiei statutare.  

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 64 Înfiinţarea comisiilor de specialitate 
Adunarea Generală, Consiliul Naţional, Comitetul de Direcţie sau Preşedintele 
SNCRR pot dispune înfiinţarea unor comisii pe domenii, formate din 3-5 membri, 
având atribuţia de a analiza şi propune măsuri în domeniile respective, precum şi 
grupuri consultative sau ad-hoc, pentru elaborarea unor diferite proiecte.

Articolul 65 Modificarea Statutului SNCRR
Al.  1  Pentru  modificarea  Statutului,  Comitetul  de  Direcţie,  Preşedintele  sau 
Directorul General vor desemna un colectiv de analiză a propunerilor înaintate de 
membrii SNCRR. 
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Al.  2 Propunerile  membrilor  SNCRR vor  fi  înaintate  Directorului  General,  prin 
intermediul  filialelor,  cu cel  puţin şase luni  înainte  de data Adunării  Generale 
ordinare. 
Al. 3 Colectivul de analiză prevăzut la al. 1 va prezenta Comitetului de Direcţie 
punctul de vedere referitor la propunerile de modificare a Statutului. 
Al.  4  Comitetul  de  Direcţie,  dacă consideră  că  propunerile  de  modificare  ale 
statutului sunt întemeiate, va dispune înaintarea amendamentelor către Comisa 
Mixtă  formată  din  reprezentanţii  Comitetului  Internaţional  al  Crucii  Roşii  şi 
Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, spre 
aprobare. 
Al.  5  Comitetul  de  Direcţie,  în  urma  primirii  aprobării  comisiei  prevăzute  la 
alineatul precedent va include pe ordinea de zi a Adunării Generale a SNCRR 
propunerile de modificare a Statutului.

Articolul 66 Intrarea în vigoare. Abrogare.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Comitetului de Direcţie din data 
de 28.01.2005 şi intră în vigoare la 01.02.2005.
La data intrării  în vigoare se abrogă Regulamentul privind aplicarea Statutului 
SNCRR aprobat la data de 18 aprilie 2003.
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