
M.Of.Nr.429 din 8 iunie 2016                           Sursa Act: Monitorul Oficial

ORDIN Nr. 3.838
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului National al Elevilor

   In temeiul prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea 

si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, 

   ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin. 

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 
National al Elevilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul 

ordin. 

   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul 
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.247/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national al 
elevilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 8 iulie 
2010, precum si orice alte dispozitii contrare. 

   Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale 
si Cercetarii Stiintifice, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al 

Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire 

prezentul ordin. 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

   Bucuresti, 23 mai 2016. 

Nr. 3.838. 

   ANEXA 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National al Elevilor

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale 

   Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a 
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Consiliului National al Elevilor din Romania (CNE). 

   Art. 2. - Consiliul National al Elevilor este structura nationala de reprezentare 
a elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si privat din Romania. 

   Art. 3. - Consiliul National al Elevilor este partener al Ministerului Educatiei 
Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu rol consultativ in procesul decizional. 

   Art. 4. - In sensul prezentului act normativ: 

   a) majoritatea simpla se defineste ca numarul de voturi egal cu minimum jumatate 
plus unu din voturile tuturor membrilor prezenti, excluzand abtinerile; 

   b) majoritatea absoluta se defineste ca numarul de voturi egal cu minimum 
jumatate plus unu din voturile tuturor membrilor; 

   c) majoritatea calificata se defineste ca numarul de voturi egal cu minimum doua 

treimi din voturile tuturor membrilor. 

   Art. 5. - Consiliul National al Elevilor si toate substructurile sale mentin o 
pozitie neutra fata de orice cult religios, asociatie religioasa, partid politic sau 

formatiune politica. 

   Art. 6. - Consiliul National al Elevilor are urmatoarele obiective: 

   a) reprezentarea elevilor ca beneficiari principali ai sistemului de invatamant 
preuniversitar din Romania; 

   b) participarea activa a elevilor in procesul decizional in legatura cu 

problemele care ii vizeaza; 

   c) supravegherea respectarii drepturilor elevilor; 
   d) incurajarea schimburilor de experienta si a exemplelor de bune practici; 

   e) sprijinirea dezvoltarii tuturor substructurilor sale. 
   Art. 7. - Pentru indeplinirea obiectivelor sale, CNE are in vedere urmatoarele 

directii de actiune: 

   a) apara interesele tuturor elevilor din Romania; 
   b) reprezinta elevii in fata institutiilor si organismelor abilitate; 

   c) actioneaza ca organism care sprijina toate substructurile sale; 
   d) utilizeaza orice modalitati legale si legitime pentru a-si atinge obiectivele; 
   e) elaboreaza si propune politici publice, alaturi de institutiile abilitate, in 

ceea ce priveste problemelor elevilor si ale invatamantul preuniversitar. 

   CAPITOLUL II
  Organizare si functionare 

   II.1. Componenta Consiliului National al Elevilor si durata mandatului 
   Art. 8. - Consiliul National al Elevilor este format din consiliile judetene ale 
elevilor si Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti. 

   Art. 9. - Consiliul National al Elevilor isi desfasoara activitatea prin 
urmatoarele organisme: 

   a) Adunarea generala; 
   b) Biroul executiv; 
   c) Comisia Nationala de Etica. 

   Art. 10. - (1) Durata mandatului membrilor Consiliului National al Elevilor, ai 
consiliilor judetene ale elevilor si ai consiliilor scolare ale elevilor este de 2 

ani. 

   (2) Dupa un an, persoana care ocupa o functie in Consiliul National al Elevilor, 
consiliile judetene ale elevilor (CJE) si consiliile scolare ale elevilor isi 

prezinta raportul de activitate, situatie in care Adunarea generala poate respinge 

raportul de activitate pe primul an de mandat cu majoritate absoluta, decizie ce 

duce la demiterea din functie. 

   II.2.1. Adunarea generala ordinara a Consiliului National al Elevilor 
   Art. 11. - (1) Adunarea generala a Consiliului National al Elevilor este cel mai 
inalt organism decizional al CNE. Adunarea generala se intruneste in sedinta 

ordinara de doua ori pe an in cadrul Conferintei Consiliului National al Elevilor. 

   (2) Adunarea generala are autoritate suprema asupra tuturor deciziilor din cadrul 

CNE care nu au fost reglementate prin lege sau alte acte normative. 

   (3) Adunarea generala este formata din presedintii consiliilor judetene ale 
elevilor, presedintele si cei 3 prim-vicepresedinti ai Consiliului Municipal al 
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Elevilor Bucuresti (CMEB). 

   (4) Presedintii fiecarui consiliu judetean al elevilor, respectiv presedintele si 
3 prim-vicepresedinti delegati ai Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti pot fi 

insotiti la dezbaterile Adunarii generale si de catre o delegatie din cadrul 

consiliului pe care il reprezinta. 

   (5) In cazul in care un membru al Adunarii generale nu poate participa, acesta 

poate delega in scris un alt membru al Biroului executiv al consiliului judetean al 

elevilor. 

   (6) Adunarea generala este intrunita regulamentar daca in plen sunt prezenti 
jumatate plus unu dintre membrii Adunarii generale. 

   (7) In cazul in care cvorumul nu este indeplinit, Adunarea generala se va 

reconvoca conform prevederilor actualului regulament. 

   (8) La Adunarea generala participa de asemenea, fara drept de vot, membrii 
Comisiei Nationale de Etica si membrii Biroului executiv al Consiliului National al 

Elevilor, dar cu drept de participare la dezbateri. 

   (9) La Adunarea generala mai pot participa de asemenea, fara drept de vot, si: 

   a) echipa de organizare a Conferintei; 
   b) alumni Consiliului National al Elevilor; 
   c) profesorii consilieri ai consiliilor judetene ale elevilor; 

   d) reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice; 
   e) parteneri ai Consiliului National al Elevilor. 
   (10) Persoanele nominalizate la alin. (9) pot participa la dezbateri cu votul a 

doua treimi din membrii Adunarii generale. 

   (11) Adunarea generala poate decide cu majoritate calificata sa permita accesul 

si altor persoane sau organizatii partenere la lucrarile plenare. 

   (12) Adunarea generala functioneaza dupa propriul regulament de ordine 
interioara, votat cu majoritate simpla de catre membrii Adunarii generale. 

   Art. 12. - Conferintele Consiliului National al Elevilor beneficiaza de sprijinul 
logistic, financiar, material si legal al Ministerului Educatiei Nationale si 

Cercetarii Stiintifice. 

   Art. 13. - (1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor Adunarii 
generale a Consiliului National al Elevilor la adunarile generale si intalniri de 

lucru constand in transport, cazare si masa vor fi suportate de catre Ministerul 

Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice prin inspectoratele scolare 

judetene/Inspectoratul Scolar Municipal Bucuresti. 

   (2) Cheltuielile legate de deplasarea membrilor Adunarii generale a Consiliului 
National al Elevilor vor fi decontate in baza ordinului de deplasare. 

   Art. 14. - Adunarea generala a CNE are si urmatoarele atributii si 

responsabilitati: 

   a) adopta si modifica acte si regulamente interne cu majoritate simpla; 
   b) adopta agenda de lucru a plenului Adunarii generale cu majoritate simpla; 

   c) dispune prezentarea si dezbaterea Raportului Comisiei Nationale de Etica; 
   d) dezbate si avizeaza cu majoritate calificata propunerile de sanctiuni 

disciplinare recomandate de Comisia Nationala de Etica sau de Biroul executiv al 

Consiliului National al Elevilor, aplicate de Biroul executiv; 

   e) organizeaza alegeri pentru functiile vacante din Biroul executiv; 

   f) stabileste, dezbate si adopta cu votul majoritatii absolute Strategia de 
dezvoltare a Consiliului National al Elevilor; 

   g) avizeaza proiectul de Plan de actiune al Biroului executiv pentru mandatul in 

curs, cu votul majoritatii simple; 

   h) dezbate si voteaza propunerile Comisiei de etica de suspendare a aplicarii 

unor acte emise de catre Biroul executiv, cu votul a trei patrimi din membrii 

Adunarii generale; 

   i) dezbate si aproba cu majoritate simpla raportul de activitate al Biroului 

executiv si al membrilor acestuia; 

   j) dezbate si aproba parteneriate internationale cu votul majoritatii simple; 
   k) dezbate si voteaza raportul comisiei de vizita sau studiu la un consiliu 

judetean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti cu votul majoritatii 

simple. Comisia este formata din 3 membri: un vicepresedinte al Consiliului National 

al Elevilor, presedintele Consiliului National al Elevilor sau un membru al Biroului 

executiv delegat si un membru delegat de catre Comisia Nationala de Etica; 
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   l) propune Adunarii generale a consiliului judetean al elevilor revocarea din 
functie a membrilor Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor, la 

propunerea Biroului executiv, prin votul majoritatii simple, ca urmare a lipsei de 

activitate sau a lezarii imaginii si activitatii CNE. 

   Art. 15. - (1) Adunarea generala ordinara poate fi convocata de Biroul executiv 
cu votul majoritatii absolute. Aceasta va cuprinde convocarea pentru data initiala 

si o a doua data la interval de doua saptamani de la prima convocare, in cazul in 

care pragul de cvorum nu va fi atins. 

   (2) Convocarea va fi facuta in scris si trimisa consiliilor judetene ale 
elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti cu cel putin 30 de zile inainte 

de deschiderea Conferintei Consiliului National al Elevilor. 

   Art. 16. - (1) Amendamentele la documentele interne si rezolutiile din partea 
consiliilor judetene ale elevilor vor fi transmise catre Secretariatul pe 

Departamentul de organizare interna in scris cu cel putin 5 zile inainte de 

deschiderea lucrarilor Adunarii generale. 

   (2) Secretariatul pe Departamentul de organizare interna va transmite catre toate 

consiliile judetene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti 

amendamentele si rezolutiile primite cu cel putin 3 zile inainte de deschiderea 

lucrarilor Adunarii generale. 

   (3) Secretarul pe Departamentul de organizare interna are obligatia de a se 
asigura ca continutul amendamentelor si rezolutiilor primite si transmise nu sunt si 

nu vor fi in niciun fel viciate. 

   II.2.2. Adunarea generala extraordinara a Consiliului National al Elevilor 
   Art. 17. - Adunarile generale extraordinare ale Consiliului National al Elevilor 

se desfasoara conform prevederilor art. 11-16 din prezentul regulament de organizare 

si functionare. 

   Art. 18. - Adunarile generale extraordinare se desfasoara atunci cand este nevoie 

si pot fi convocate la initiativa Biroului executiv al Consiliului National al 

Elevilor, a unei treimi dintre consiliile judetene ale elevilor sau a Ministerului 

Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, dupa consultarea Biroului executiv, 

cu minimum 15 zile inainte. 

   II.2.3. Actele emise de catre Adunarea generala a CNE 

   Art. 19. - Adunarea generala a Consiliului National al Elevilor emite urmatoarele 
tipuri de acte: 

   a) hotarari ale Adunarii generale. Hotararile sunt acte interne ale CNE si se 

emit cu votul majoritatii simple a membrilor Adunarii generale. Hotararile au 

caracter regulamentar intern si sunt obligatorii pentru toti membrii Adunarii 

generale, Biroul executiv si consiliile judetene ale elevilor. Adunarea generala nu 

poate adopta hotarari care ating autonomia consiliilor judetene ale elevilor, decat 

in cazul in care acestea incalca regulamentul de organizare si functionare sau 

legislatia in vigoare, printr-un act constatator emis de catre Comisia de etica sau 

Biroul executiv al Consiliului National al Elevilor. Altfel de hotarari ce ating 

autonomia locala sunt nule de drept; 

   b) decizii ale Adunarii generale. Deciziile Adunarii generale sunt acte cu 
caracter organizatoric, ce ajuta la interpretarea actelor interne, de asemenea 

numiri in functie/demiteri din functie, delegari de atributii si dispozitii date de 

catre Adunarea generala pentru Biroul executiv; 

   c) rapoarte ale Adunarii generale. Rapoartele sunt acte organizatorice interne 
prezentate si adoptate de Adunarea generala ce au legatura cu activitatea 

Consiliului National al Elevilor si a structurilor sale; 

   d) recomandari ale Adunarii generale. Recomandarile Adunarii generale sunt acte 

cu caracter organizatoric adresate consiliilor judetene ale elevilor, consiliilor 

scolare ale elevilor, Biroului executiv sau altor structuri ale Consiliului National 

al Elevilor. 

   Art. 20. - Actele emise de catre Adunarea generala se adopta cu majoritatea 
simpla, daca nu se prevede altfel. 

   II.2.4. Sistemul de vot in Adunarea generala a Consiliului National al Elevilor 

   Art. 21. - (1) Adunarea generala a Consiliului National al Elevilor foloseste un 
sistem de vot majoritar, atat pentru alegerea in functiile de conducere a 

organismelor Consiliului National al Elevilor, cat si in cadrul activitatii curente 

a Consiliului National al Elevilor. 
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   (2) Fiecare membru al Adunarii generale are dreptul la un singur vot exercitat 
conform mandatului acordat de catre consiliul judetean al elevilor pentru fiecare 

subiect in parte, exceptie facand Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti, care 

detine 4 voturi. 

   II.3.1. Biroul executiv al Consiliului National al Elevilor 
   Art. 22. - Biroul executiv al Consiliului National al Elevilor este organul 

executiv al Consiliului National al Elevilor, cel mai inalt organism de luare a 

deciziilor in cadrul Consiliului National al Elevilor, intre adunarile generale. 

   Art. 23. - Biroul executiv al Consiliului National al Elevilor este format din 11 
persoane care indeplinesc urmatoarele functii: 

   a) un presedinte; 

   b) 8 vicepresedinti; 
   c) 2 secretari executivi. 
   Art. 24. - Comisia Nationala de Concurs si Validare se constituie prin decizia 

Biroului executiv si este formata din membrii Biroului executiv in functie, care nu 

candideaza la o noua functie, si un membru al Comisiei de etica. 

   Art. 25. - Biroul executiv se va intruni in sedinta de cel putin 2 ori pe 
semestru sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea a cel putin unei treimi din 

membrii Biroului executiv sau a presedintelui. 

   Art. 26. - (1) Biroul executiv se convoaca cu cel putin 7 zile inainte de 
intalnire. 

   (2) Biroul executiv se poate intalni si in sedinte informale, online. 

   (3) Sedinta Biroului executiv este constituita regulamentar prin prezenta a 
jumatate plus unu din numarul membrilor. 

   Art. 27. - (1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor Biroului 
executiv al Consiliului National al Elevilor la adunarile generale, conferinte, 

seminare, intalniri de lucru constand in transport, cazare si masa vor fi suportate 

de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice prin 

inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. 

   (2) Decontul legat de deplasarea membrilor Biroului executiv al Consiliului 

National al Elevilor se va face in baza ordinului de deplasare. 

   II.3.2. Atributiile si responsabilitatile Biroului executiv 

   Art. 28. - Biroul executiv asigura comunicarea intre consiliile judetene ale 
elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti si Ministerul Educatiei Nationale 

si Cercetarii Stiintifice, identificand, receptand si propunand acestuia din urma 

spre dezbatere si solutionare aspecte ale vietii scolare ale elevilor din intreaga 

tara. 

   Art. 29. - (1) Biroul executiv este autorizat sa constituie comisii de lucru prin 

decizie scrisa. 

   (2) Membrii Biroului executiv pot reprezenta Consiliul National al Elevilor la 
dezbateri, activitati, evenimente si intalniri cu potentiali parteneri, in baza unui 

mandat emis de catre Biroul executiv sau de catre Adunarea generala, cu avizul 

presedintelui Consiliului National al Elevilor, in cazul in care presedintele 

Consiliului National al Elevilor nu poate participa. 

   (3) Consiliul National al Elevilor poate fi reprezentat de asemenea de orice alt 
membru al Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor care primeste un 

mandat de reprezentare din partea Biroului executiv, cu avizul presedintelui 

Consiliului National al Elevilor, in cazul in care presedintele Consiliului National 

al Elevilor sau un membru al Biroului executiv nu poate participa. 

   (4) Biroul executiv comunica si sprijina permanent consiliile judetene ale 
elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti. 

   (5) Biroul executiv exprima opinii, puncte de vedere si reactii ale Consiliului 
National al Elevilor prin votul majoritatii simple. 

   (6) Aproba comunicatele de presa elaborate de Biroul de presa in numele 

Consiliului National al Elevilor sau de catre alti membri ai Biroului executiv. 

   Art. 30. - Alte atributii ale Biroului executiv al Consiliului National al 
Elevilor sunt: 

   a) este autorizat sa incheie acorduri si parteneriate cu terte organizatii si 
institutii, cu conditia indeplinirii si apararii intereselor si obiectivelor 

Consiliului National al Elevilor; 

   b) desemneaza reprezentanti in comisiile de lucru ale Ministerului Educatiei 
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Nationale si Cercetarii Stiintifice si ale altor institutii care se consulta sau 

conlucreaza cu reprezentantii elevilor; 

   c) elaboreaza si propune spre aprobare Adunarii generale strategia de dezvoltare 

a Consiliului National al Elevilor, strategia de actiune, precum si strategia de 

mediere a unor conflicte, cand este cazul; 

   d) aproba, promoveaza si implementeaza politica de actiune si imagine a 

Consiliului National al Elevilor; 

   e) elaboreaza proiecte nationale si internationale proprii sau in colaborare cu 

diverse institutii; 

   f) organizeaza si aproba seminare, intalniri, conferinte, dezbateri, schimburi de 
experienta, competitii, tabere si concursuri intre elevi, care se desfasoara sub 

egida Consiliului National al Elevilor; 

   g) formuleaza propuneri pentru imbunatatirea vietii scolare, a proiectelor 
scolare si extrascolare; 

   h) formuleaza propuneri pentru imbunatatirea politicilor educationale, sociale si 
culturale catre partenerii decizionali la nivel central si local; 

   i) efectueaza sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vietii scolare; 
   j) comunica permanent cu consiliile judetene ale elevilor/Consiliul Municipal al 
Elevilor Bucuresti si le ofera consiliere si asistenta; 

   k) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al 
Elevilor si il inainteaza Adunarii generale, daca este cazul; 

   l) elaboreaza documente si seturi de proceduri privind organizarea interna si 

functionarea Consiliului National al Elevilor; 

   m) prezinta anual un raport privind starea sistemului de invatamant romanesc, din 

perspectiva elevilor; 

   n) redacteaza si aproba Metodologia de alegeri din cadrul consiliului elevilor 
din anul scolar urmator. In cazul in care Metodologia nu este contestata in termen 

de 10 zile de cel putin o patrime din membrii Adunarii generale sau de catre Comisia 

de etica, Metodologia se considera general obligatorie. In caz contrar, Biroul 

executiv are obligatia de a armoniza Metodologia cu contestatiile Adunarii generale; 

   o) avizeaza cu majoritate calificata proiectele de conferinte si actiuni 
interjudetene si interregionale aflate sub egida Consiliului National al Elevilor. 

Lezarea imaginii Consiliului National al Elevilor in cadrul evenimentelor precizate 

se sanctioneaza conform prezentului regulament. 

   Art. 31. - Relatia dintre consiliile judetene ale elevilor/Consiliul Municipal al 

Elevilor Bucuresti si Consiliul National al Elevilor, prin Biroul executiv, este una 

de subordonare, cu caracter de mentorat. In cazul in care aceste organisme incalca 

atributiile specifice prezentului regulament, Consiliul National al Elevilor poate 

interveni si aplica regulamentul mergand pana la destituirea conducerilor acestor 

organisme si organizarea de noi alegeri, in baza unor argumente solide si 

justificate. 

   II.3.3. Actele emise de Biroul executiv 
   Art. 32. - Biroul executiv emite urmatoarele tipuri de acte: 

   a) decizii ale Biroului executiv. Deciziile sunt acte cu caracter organizatoric 
care ajuta la indeplinirea atributiilor Biroului executiv. Deciziile au caracter 

obligatoriu si le pot modifica pe cele anterioare emise de Biroul executiv; 

   b) buletine informative ale Biroului executiv. Acestea sunt destinate informarii 
tertilor cu privire la actiuni sau evenimente interne din cadrul Consiliului 

National al Elevilor, pot exprima opinii ale Biroului executiv; 

   c) sesizari ale Biroului executiv. Sesizarile Biroului executiv sunt acte prin 
care acesta constata anumite nereguli in activitatea consiliilor judetene ale 

elevilor sau a factorilor de decizie ce afecteaza elevii din Romania; 

   d) rapoarte ale Biroului executiv. Rapoartele sunt acte organizatorice interne 
prezentate si adoptate de Biroul executiv ce au legatura cu activitatea Biroului 

executiv si a structurilor sale; 

   e) recomandari ale Biroului executiv. Recomandarile Biroului executiv sunt acte 
cu caracter organizatoric adresate consiliilor judetene ale elevilor, consiliilor 

scolare ale elevilor sau altor structuri ale Consiliului National al Elevilor. 

   Art. 33. - (1) Actele emise de Biroul executiv se adopta cu majoritate simpla, 

daca nu se prevede altfel. 

   (2) Actele emise de Biroul executiv intra in vigoare de la publicarea lor pe 
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site-ul Consiliului National al Elevilor sau pe alte platforme de comunicare 

interna. 

   (3) Ca o derogare de la alin. (2), in cazuri exceptionale, Biroul executiv isi 

rezerva dreptul de a nu publica anumite acte ce tin de organizarea interna si 

administrarea structurii sub auspiciul intereselor Consiliului National al Elevilor, 

fara a leza principiul transparentei sau caracterul lor aplicabil. 

   (4) Adunarea generala are autoritatea de a anula sau/si schimba orice act emis de 
Biroul executiv prin votul a trei patrimi din Adunarea generala a Consiliului 

National al Elevilor. 

   Art. 34. - Toate actele emise de Biroul executiv se semneaza de catre presedinte 
si se contrasemneaza de catre secretarul Departamentului de organizare interna. 

   II.3.4. Mandatul membrilor Biroului executiv 
   Art. 35. - Membrii Biroului executiv sunt alesi pentru un mandat de 2 ani de la 
data alegerilor. 

   Art. 36. - Mandatul membrilor Biroului executiv inceteaza in urmatoarele cazuri: 
   a) demisie, care trebuie anuntata Biroului executiv cu cel putin 10 de zile 

inainte; 

   b) imposibilitatea exercitarii mandatului si a atributiilor pentru o perioada mai 
lunga de 3 luni; 

   c) dupa incetarea calitatii de elev, la decizia Consiliului National al Elevilor; 
   d) conform deciziei Consiliului National al Elevilor in baza activitatii 
desfasurate prin votul majoritatii calificate a Adunarii generale, in cazul 

presedintelui; 

   e) conform deciziei Consiliului National al Elevilor in baza activitatii 

desfasurate prin votul majoritatii absolute a Adunarii generale, in cazul 

secretarilor executivi si al vicepresedintilor. 

   Art. 37. - In cazul in care mandatul unui vicepresedinte din cadrul Biroului 

executiv al Consiliului National al Elevilor inceteaza inainte de termen, Biroul 

executiv desemneaza un vicepresedinte interimar din randul membrilor Adunarii 

generale a Consiliului National al Elevilor, cu majoritate absoluta. 

   Art. 38. - In cazul in care mandatul unui secretar executiv din cadrul Biroului 
executiv al Consiliului National al Elevilor inceteaza inainte de termen, Biroul 

executiv desemneaza un secretar executiv interimar din randul membrilor Adunarii 

generale a Consiliului National al Elevilor, cu majoritate absoluta, timp de maximum 

45 de zile, perioada in care va fi convocata Adunarea generala extraordinara a 

Consiliului National al Elevilor, conform prevederilor actualului regulament. 

   Art. 39. - (1) In cazul in care mandatul presedintelui Consiliului National al 
Elevilor inceteaza inainte de termen, functia de presedinte interimar este preluata 

de secretarul Departamentului de organizare interna al Consiliului National al 

Elevilor timp de maximum 45 de zile, timp in care va fi convocata Adunare generala 

extraordinara, conform prevederilor actualului regulament. 

   (2) Pe perioada interimatului, in calitate de presedinte al Consiliului National 
al Elevilor, secretarul Departamentului de organizare interna al Consiliului 

National al Elevilor va deservi si atributiile de secretar executiv. 

   II.3.5. Comisii de lucru ale Biroului Executiv 
   Art. 40. - (1) Biroul executiv al Consiliului National al Elevilor formeaza 

comisii de lucru cu caracter provizoriu sau permanent. 

   (2) Comisiile au atributii de elaborare a unor documente, de a efectua vizite de 
lucru sau de a reprezenta organizatia la diferite evenimente. 

   (3) Componenta comisiilor de lucru trebuie sa reflecte toate ideile si opiniile 
existente in cadrul Consiliului National al Elevilor. 

   (4) Comisiile de lucru nu au puterea de a lua decizii cu caracter obligatoriu. 
   (5) Comisiile de lucru pot emite amendamente si propuneri Biroului executiv sau 
Adunarii generale ale Consiliului National al Elevilor. 

   (6) Comisiile de lucru vor sprijini Biroul executiv al Consiliului National al 
Elevilor, la solicitarea acestuia, in dezvoltarea unor politici sau proceduri. 

   (7) Sub responsabilitatea Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor, 

comisiile de lucru sunt autorizate sa realizeze anumite obiective stabilite de catre 

Biroul executiv, legate de elaborarea, implementarea si monitorizarea de politici 

sau proiecte. 

   (8) Comisiile de lucru vor raporta regulat activitatea lor Adunarii generale si 
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Biroului executiv ale Consiliului National al Elevilor, pe intreg parcursul 

desfasurarii activitatii lor. 

   Art. 41. - (1) In cadrul Consiliului National al Elevilor functioneaza 

urmatoarele comisii cu caracter permanent: 

   a) Comisia pentru invatamant gimnazial; 
   b) Comisia pentru invatamant profesional si tehnic; 

   c) Comisia pentru invatamant confesional si vocational; 
   d) Comisia pentru integrarea grupurilor vulnerabile si a celor etnice; 

   e) Comisia pentru invatamant special; 
   f) Comisia pentru voluntariat si educatie nonformala. 
   (2) Presedintii comisiilor sunt vicepresedintii Consiliului National al Elevilor, 

numiti prin consens in cadrul Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor 

si validati prin votul Adunarii generale. 

   (3) Membrii comisiilor sunt directorii departamentelor judetene omoloage. 

   (4) Comisiile au obligatia de a se intalni semestrial si de a mentine comunicarea 
permanenta intre membrii sai. 

   (5) Sedintele comisiilor se vor desfasura semestrial, la convocarea presedintelui 
comisiei cu cel mult 15 zile inainte sau on-line. 

   (6) Comisiile au urmatoarele obligatii: 

   a) de a informa in permanenta Biroul executiv cu privire la probleme specifice 
comisiei; 

   b) de a analiza si dezbate probleme specifice, inaintand Biroului executiv si 

Adunarii generale rezolutii cu privire la starea actuala si solutii privind 

imbunatatirea problemelor identificate. 

   II.4. Presedintele Consiliului National al Elevilor 
   Art. 42. - (1) Presedintele Consiliului National al Elevilor este ales pe o 
perioada de 2 ani dintre presedintii de consilii judetene ale elevilor, prin votul 

majoritar al membrilor Consiliului National al Elevilor prezenti la Adunarea 

generala. 

   (2) Fiecare judet, cu exceptia municipiului Bucuresti, are un singur drept de 

vot, exercitat de presedintele consiliului judetean al elevilor, respectiv de 

delegatul consiliului judetean al elevilor in cazul absentei presedintelui 

consiliului judetean al elevilor. Pentru exercitarea dreptului de vot, delegatul 

trebuie sa predea secretarului Departamentului de organizare interna decizia de 

delegare elaborata de presedintele consiliului judetean al elevilor. 

   (3) Municipiul Bucuresti are dreptul la 4 voturi, exprimate de catre presedinte 
si de catre cei 3 prim-vicepresedinti. 

   (4) Este declarat ales candidatul care a intrunit in primul tur de scrutin 

majoritatea absoluta a voturilor valabil exprimate ale Adunarii generale a 

Consiliului National al Elevilor. 

   (5) In cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritate absoluta, 

se organizeaza al doilea tur de scrutin, intre primii 2 candidati stabiliti in 

ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur. In final, este declarat ales 

candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi din partea Adunarii generale 

a Consiliului National al Elevilor. 

   Art. 43. - Presedintele Consiliului National al Elevilor are urmatoarele 

atributii: 

   a) conduce intalnirile Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor; 
   b) prezideaza plenul Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor; 

   c) reprezinta Consiliul National al Elevilor la diverse evenimente si manifestari 
nationale sau internationale; 

   d) avizeaza comunicatele de presa; 
   e) propune spre adoptare hotararile CNE; 
   f) avizeaza politica de actiune aprobata de catre Biroul executiv al CNE; 

   g) reprezinta Biroul executiv al CNE atunci cand se solicita interventia sau 
prezenta acestuia; 

   h) pregateste alaturi de secretarul Departamentului de organizare interna agenda 

sedintelor; 

   i) asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine si 

respectarea disciplinei si libertatii de exprimare a tuturor reprezentantilor 

Consiliului National al Elevilor si ai consiliilor judetene ale elevilor/Consiliului 
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Municipal al Elevilor Bucuresti; 

   j) propune un loctiitor dintre membrii Biroului executiv al Consiliului National 
al Elevilor, in cazul in care nu poate fi prezent la o activitate care implica 

Consiliul National al Elevilor; 

   k) exprima opinii, puncte de vedere si reactii ale Consiliului National al 
Elevilor; 

   l) intermediaza legatura dintre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii 
Stiintifice si Consiliul National al Elevilor; 

   m) in cadrul Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor, presedintele 
trebuie sa aiba in vedere doar interesul general si specific al Consiliului National 

al Elevilor si interesul superior al elevilor. Este interzisa orice actiune sau 

inactiune prin care presedintele favorizeaza un consiliu judetean al 

elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti. 

   Art. 44. - (1) Presedintele Consiliului National al Elevilor este garantul 

respectarii prezentului regulament de catre toti membrii Consiliului National al 

Elevilor. 

   (2) Presedintele Consiliului National al Elevilor isi poate pastra functiile din 
structurile inferioare cu acordul majoritatii simple a Adunarii generale a 

respectivei structuri. 

   (3) In cazul in care presedintele Consiliului National al Elevilor detine si 
functia de presedinte al unui consiliu judetean al elevilor, acesta deleaga dreptul 

de vot in Adunarea generala a Consiliului National al Elevilor altui membru al 

Biroului executiv al consiliului judetean al elevilor. 

   Art. 45. - Schimbarea din functie a presedintelui Consiliului National al 

Elevilor se poate face la propunerea majoritatii absolute a membrilor Biroului 

executiv al Consiliului National al Elevilor sau la propunerea unei treimi din 

membrii Adunarii generale prin decizie adoptata cu votul majoritatii calificate a 

Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor. 

   II.5. Vicepresedintii 
   Art. 46. - (1) Vicepresedintii Consiliului National al Elevilor sunt membri ai 

Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor. 

   (2) Vicepresedintii Consiliului National al Elevilor sunt alesi pe o perioada de 

2 ani, prin vot democratic, de catre membrii Adunarii generale a Consiliului 

National al Elevilor, cu majoritate simpla. 

   (3) In cadrul Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor, 

vicepresedintii trebuie sa aiba in vedere doar interesul general si specific al 

Consiliului National al Elevilor si interesul superior al elevilor. Este interzisa 

orice actiune sau inactiune prin care un vicepresedinte favorizeaza un consiliu 

judetean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti. 

   (4) Vicepresedintii Consiliului National al Elevilor isi pot pastra functiile din 
structurile inferioare cu acordul majoritatii simple a Adunarii generale a 

respectivei structuri. 

   (5) In cazul in care un vicepresedintele al Consiliului National al Elevilor 

detine si functia de presedinte al unui consiliu judetean al elevilor, acesta 

deleaga dreptul de vot in Adunarea generala a Consiliului National al Elevilor altui 

membru al Biroului executiv al consiliului judetean al elevilor. 

   Art. 47. - Vicepresedintii Consiliului National al Elevilor au urmatoarele 
atributii: 

   a) se asigura de aplicarea corecta a hotararilor Adunarii generale a Consiliului 

National al Elevilor; 

   b) ofera consiliere si suport consiliilor judetene ale elevilor la solicitarea 

acestora; 

   c) modereaza discutiile dintre consiliile judetene ale elevilor, la solicitarea 
acestora; 

   d) modereaza si faciliteaza intalnirile pe probleme specifice elevilor; 
   e) asigura buna desfasurare a activitatii din cadrul consiliilor judetene ale 
elevilor de care sunt raspunzatori; 

   f) aduc la cunostinta Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice 
incalcari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar; 

   g) reprezinta Consiliul National al Elevilor la diverse activitati, ceremonii, 
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proiecte si actiuni la care Consiliul National al Elevilor este invitat si 

presedintele nu poate participa; 

   h) vicepresedintii pot indeplini si alte atributii stabilite de Adunarea 

generala, Biroul executiv al Consiliului National al Elevilor sau presedintele 

Consiliului National al Elevilor. 

   Art. 48. - (1) Fiecare vicepresedinte este presedintele uneia dintre comisiile 

precizate la art. 41, la care se adauga vicepresedinte pentru organizare interna si 

un responsabil de relatii internationale. 

   (2) Pentru conducerea comisiilor, vicepresedintii sunt numiti prin decizie de 
catre presedintele Consiliului National al Elevilor si validati prin votul Adunarii 

generale. 

   Art. 49. - Pentru conducerea comisiilor prevazute la art. 41, vicepresedintii au 
urmatoarele atributii: 

   a) mentin permanent legatura si colaboreaza cu departamentele judetene omoloage; 

   b) prezideaza comisiile de lucru; 
   c) coordoneaza si implementeaza proiecte educationale, dezbateri, seminare, 

intalniri, conferinte, simpozioane, schimburi de tineri, competitii, tabere sau 

concursuri intre elevi; 

   d) mentin in permanenta informati membrii Biroului executiv si ai Adunarii 

generale cu privire la problemele specifice; 

   e) analizeaza si dezbat in comisii probleme specifice, inaintand Biroului 
executiv si Adunarii generale rezolutii cu privire la starea actuala si solutii 

privind imbunatatirea problemelor identificate. 

   Art. 50. - Atributiile vicepresedintelui pentru organizare interna sunt 

urmatoarele: 

   a) colaboreaza si ofera sprijin secretarilor din cadrul consiliilor judetene ale 
elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti; 

   b) asigura o buna coordonare a activitatii tehnice interne a Consiliului National 
al Elevilor, precum si diseminarea corecta, eficienta si imediata a informatiilor si 

documentelor cu caracter intern; 

   c) pregateste la solicitarea Adunarii generale si a Biroului executiv ale 
Consiliului National al Elevilor orice tip de materiale, rapoarte si analize 

necesare Adunarii generale; 

   d) il asista pe secretarul Departamentului de organizare interna in orice alta 
activitate ce tine de organizarea interna a Consiliului National al Elevilor; 

   e) promoveaza si asigura coordonarea tuturor activitatilor legate de o mai buna 
administrare din cadrul Consiliului National al Elevilor. 

   Art. 51. - Atributiile responsabilului de relatii internationale sunt 

urmatoarele: 

   a) intermediaza relatia cu alte institutii publice si private internationale, 
organizatii guvernamentale si nonguvernamentale internationale; 

   b) faciliteaza incheierea de parteneriate intre Consiliul National al Elevilor si 
alte institutii publice si private internationale, organizatii guvernamentale si 

nonguvernamentale internationale. 

   Art. 52. - Schimbarea din functie a vicepresedintilor Consiliului National al 
Elevilor se poate face la propunerea majoritatii simple a membrilor Adunarii 

generale a Consiliului National al Elevilor sau la recomandarea Comisiei Nationale 

de Etica, prin hotararea adoptata cu votul majoritatii absolute a Adunarii generale 

a Consiliului National al Elevilor. 

   II.6. Secretariatul Consiliului National al Elevilor 
   Art. 53. - Secretariatul Consiliului National al Elevilor cuprinde doua 

departamente, Departamentul de organizare interna si Departamentul educatie si 

comunicare (relatii externe). Fiecare este coordonat de catre un secretar executiv. 

   Art. 54. - Secretarii departamentelor de organizare interna si educatie si 

comunicare (relatii externe) ale Consiliului National al Elevilor sunt alesi pe o 

perioada de 2 ani cu majoritatea simpla a voturilor obtinute in urma sustinerii 

candidaturii in fata membrilor Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor. 

   Art. 55. - Secretarii de departamente au urmatoare atributii: 
   (1) secretarul Departamentului de organizare interna: 

   a) elaboreaza strategia de dezvoltare pe departamentul pe care il conduce; 
   b) asigura buna desfasurare a lucrarilor Biroului executiv, Adunarii generale si 
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a altor evenimente organizate de catre Consiliul National al Elevilor; 

   c) gestioneaza ansamblul relatiilor si circulatia documentelor la nivelul 
organismelor Consiliului National al Elevilor, intre Consiliul National al Elevilor 

si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, precum si cu alte 

autoritati si institutii publice, monitorizeaza elaborarea si transmiterea 

principalelor rapoarte periodice prevazute de reglementarile in vigoare; 

   d) pregateste agenda sedintelor Biroului executiv al Consiliului National al 
Elevilor si Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor impreuna cu 

presedintele CNE, totodata o face cunoscuta membrilor Consiliului National al 

Elevilor cu o saptamana inainte desfasurarii sedintelor; 

   e) pregateste materialele necesare intalnirilor si logistica aferenta; 

   f) redacteaza procesele-verbale ale intalnirilor si mentine activa comunicarea 
dintre membrii Consiliului National al Elevilor, Biroul executiv, Ministerul 

Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, consiliile regionale ale elevilor si 

consiliile judetene ale elevilor; 

   g) inregistreaza si urmareste fluxul unor documente ca procesele-verbale, 

propunerile de proiecte si alte documente ale Consiliului National al Elevilor; 

   h) mentine in permanenta legatura cu presedintii si secretarii consiliilor 
judetene ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor; 

   i) acorda asistenta consiliilor judetene ale elevilor/Consiliului Municipal al 
Elevilor Bucuresti; 

   j) pregateste, la solicitarea Biroului executiv al Consiliului National al 

Elevilor, documente, rapoarte si analize necesare desfasurarii sedintelor; 

   k) alaturi de vicepresedintii Consiliului National al Elevilor pe organizare 

interna asigura indeplinirea tuturor atributiilor mentionate in prezentul 

regulament; 

   l) in absenta presedintelui, secretarul Departamentului de organizare interna 

preia atributiile acestuia, in baza unui mandat de delegare; 

   m) in cazul in care presedintele Consiliului National al Elevilor isi inceteaza 
activitatea inainte de termen, secretarul Departamentului de organizare interna 

devine presedinte interimar al Consiliului National al Elevilor, pe perioada de 45 

de zile, timp in care este convocata Adunarea generala extraordinara a Consiliului 

National al Elevilor pentru reorganizarea alegerilor; 

   n) in cadrul Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor, secretarul 
Departamentului de organizare interna trebuie sa aiba in vedere doar interesul 

general si specific al Consiliului National al Elevilor si interesul superior al 

elevilor. Este interzisa orice actiune sau inactiune prin care secretarul 

favorizeaza un consiliu judetean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor 

Bucuresti. 

   (2) Secretarul Departamentului educatie si comunicare (relatii externe): 
   a) elaboreaza strategia de dezvoltare pe departamentul pe care il conduce; 

   b) elaboreaza activitati si proiecte de promovare a Consiliului National al 
Elevilor; 

   c) actualizeaza periodic informatia de pe site-ul oficial si de pe celelalte 
retele de promovare ale Consiliului National al Elevilor; 

   d) mentine o legatura stransa cu directorii Departamentului de relatii externe de 

la nivelul consiliilor judetene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor 

Bucuresti; 

   e) coordoneaza activitatea Biroului de presa al Consiliului National al Elevilor; 

   f) reprezinta Consiliul National al Elevilor in relatia cu reprezentantii mass-
mediei si mentine o stransa legatura cu acestia; 

   g) avizeaza comunicate de presa elaborate de catre Biroul de presa si le propune 
spre aprobare Biroului executiv si avizarea presedintelui CNE; 

   h) transmite comunicatele si informarile de presa ale Consiliului National al 

Elevilor; 

   i) organizeaza conferintele de presa ale Biroului executiv al Consiliului 
National al Elevilor; 

   j) alaturi de vicepresedintii Consiliului National al Elevilor pe relatii externe 
asigura indeplinirea tuturor atributiilor mentionate in prezentul regulament; 

   k) elaboreaza parteneriate, pe care le inainteaza Biroului executiv al 
Consiliului National al Elevilor spre aprobare si mentine o legatura stransa cu 
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partenerii; 

   l) in cadrul Biroului executiv al Consiliului National al Elevilor, secretarul 
Departamentului de organizare interna trebuie sa aiba in vedere doar interesul 

general si specific al Consiliului National al Elevilor si interesul superior al 

elevilor. Este interzisa orice actiune sau inactiune prin care secretarul 

favorizeaza un consiliu judetean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor 

Bucuresti. 

   Art. 56. - In cazul in care secretarul nu poate fi prezent la o intalnire a 

Biroului executiv sau a Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor, 

atributiile sale sunt preluate de catre un vicepresedinte cu atributii in domeniu. 

   Art. 57. - Secretarul poate fi schimbat ca urmare a neindeplinirii atributiilor 

la propunerea majoritatii absolute a membrilor Biroului executiv al Consiliului 

National al Elevilor sau a unei treimi din membrii Adunarii generale a Consiliului 

National al Elevilor, cu votul a jumatate plus unu din membrii Adunarii generale. 

   II.7. Comisia Nationala de Etica a Consiliului National al Elevilor 
   Art. 58. - (1) Comisia Nationala de Etica este formata din 3 membri alesi anual 

de catre Adunarea generala a Consiliului National al Elevilor. Niciunul dintre 

membrii Comisiei Nationale de Etica nu poate fi membru al Biroului executiv al 

Consiliului National al Elevilor. 

   (2) Din partea fiecarui consiliu judetean al elevilor/Consiliului Municipal al 
Elevilor Bucuresti poate participa la alegerile pentru desemnarea membrilor Comisiei 

Nationale de Etica un singur candidat ales cu votul majoritatii simple a Adunarii 

generale a consiliilor judetene ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor 

Bucuresti din care face parte. 

   (3) Membrii alesi ai Comisiei Nationale de Etica isi pierd calitatea de membrii 
ai Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor, in cazul in care acestia 

sunt membri ai Adunarii generale a CNE. 

   (4) Membrii Comisiei Nationale de Etica sunt alesi de catre Adunarea generala a 
Consiliului National al Elevilor cu votul a jumatate plus unu dintre membri. Fiecare 

membru alege 3 candidati. 

   (5) Selectia candidatilor se realizeaza in conformitate cu metodologia de alegeri 
din mandatul respectiv. 

   (6) Calitatea de membru al Comisiei Nationale de Etica inceteaza in conditiile in 
care acesta lezeaza imaginea Consiliului National al Elevilor sau actiunile 

intreprinse de catre acesta sau incalca regulamentul, in urma analizei unui raport 

asupra actiunilor intreprinse la propunerea a jumatate plus unu din membrii Adunarii 

generale a Consiliului National al Elevilor, a Biroului executiv sau a presedintelui 

CNE, cu votul a 2/3 din membri Adunarii generale CNE. 

   Art. 59. - (1) Comisia Nationala de Etica actioneaza ca un organism de 
monitorizare a conduitei membrilor Consiliului National al Elevilor, ofera 

consiliere pentru toate organismele Consiliului National al Elevilor, precum si 

consiliilor judetene ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti. 

   (2) Comisia monitorizeaza punerea in aplicare a prezentului regulament, a 

hotararilor, a deciziilor si a celorlalte tipuri de acte emise de Adunarea generala 

a Consiliului National al Elevilor si de Biroul executiv al Consiliului National al 

Elevilor. 

   Art. 60. - (1) Comisia se intruneste in conferinte online cel putin o data pe 
luna sau ori de cate ori este nevoie. 

   (2) Intrunirile Comisiei Nationale de Etica sunt prezidate prin rotatie de catre 

fiecare membru, alfabetic. 

   Art. 61. - (1) Comisia Nationala de Etica adopta avize consultative prin consens. 

Daca dupa doua tururi de vot membrii Comisiei nu pot ajunge la un consens, decizia 

se poate adopta in al treilea tur de vot cu o majoritate simpla din voturile 

membrilor. 

   (2) Comisia este regulamentar intrunita daca toti membrii sunt prezenti. 
   (3) Adunarea generala si Biroul executiv al Consiliului National al Elevilor vor 
primi permanent informari cu privire la discutiile din cadrul Comisiei. 

   (4) Avizele consultative ale Comisiei Nationale de Etica se transmit Biroului 
executiv in termen de maximum 48 de ore de la adoptare. 

   Art. 62. - (1) Comisia are acces la documentele considerate relevante de catre 
Biroul executiv, emise de Consiliul National al Elevilor. 
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   (2) Comisia Nationala de Etica va prezenta un raport anual catre Adunarea 
generala a Consiliului National al Elevilor. 

   (3) Comisia Nationala de Etica poate solicita si beneficia de asistenta juridica 

din exterior. 

   II.8. Candidatura la nivel national 
   Art. 63. - (1) Alegerile pentru toate functiile din cadrul Biroului executiv al 

Consiliului National al Elevilor se organizeaza intr-o sesiune electorala. Sesiunea 

electorala este organizata in a doua zi a Adunarii generale ordinare a Consiliului 

National al Elevilor pentru functiile vacante din cadrul structurii. 

   (2) Ca o derogare de la alin. (1), se organizeaza alegeri pentru functiile 
vacante in timpul mandatului in afara sesiunii electorale ordinare. La aceste 

alegeri nu pot candida elevii cu functie in Biroul executiv al Consiliului National 

al Elevilor. 

   Art. 64. - Candidaturile pentru functiile din cadrul Consiliului National al 

Elevilor se depun la Comisia Nationala de Validare dupa criteriile si in intervale 

de timp stabilite anual de catre Metodologia de organizare a alegerilor din 

Consiliul National al Elevilor. 

   Art. 65. - Candidatii pentru functiile din cadrul Consiliului National al 
Elevilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

   a) candidatul trebuie sa detina functia de presedinte al consiliului judetean al 
elevilor/CMEB. 

   b) sa fi avut calitatea de membru in Consiliul National al Elevilor de cel putin 

un an; 

   c) sa nu se afle in an terminal de liceu; 

   d) sa nu fie afiliat unei entitati cu caracter politic sau unui partid politic; 
   e) sa aiba calitatea de elev. 
   Art. 66. - Dosarul de candidatura trebuie sa contina formularul de candidatura 

pentru Consiliul National al Elevilor, a carui componenta se regaseste in 

Metodologia de organizare a alegerilor. 

   CAPITOLUL III
  Relatia dintre Consiliul National al Elevilor si consiliile 

judetene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti 

   III.1.1. Relatia dintre CNE si CJE/CMEB 

   Art. 67. - (1) Consiliul National al Elevilor este format din 41 de consilii 
judetene ale elevilor si din Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti. 

   (2) Consiliile judetene ale elevilor, respectiv Consiliul Municipal al Elevilor 

Bucuresti mentin o relatie de subordonare cu Consiliul National al Elevilor. 

   III.1.2. Competente 

   Art. 68. - Delimitarea competentelor Consiliului National al Elevilor de cele ale 
consiliilor judetene ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti este 

guvernata de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competente este reglementata 

de principiile subsidiaritatii si proportionalitatii. 

   Art. 69. - Conform principiul subsidiaritatii, Consiliul National al Elevilor 
intervine numai in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi 

realizate in mod satisfacator de catre consiliile judetene ale elevilor/Consiliul 

Municipal al Elevilor Bucuresti nici la nivel judetean, nici la nivel local sau 

scolar, iar efectele actiunii preconizate pot fi realizate mai bine la nivelul 

Consiliului National al Elevilor. 

   CAPITOLUL IV
  Consiliile judetene ale elevilor si 

consiliile scolare ale elevilor 

   IV.1. Regulamentul Intern al Consiliului National al Elevilor 
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   Art. 70. - Regulamentul consiliilor judetene ale elevilor, al Consiliului 
Municipal al Elevilor Bucuresti, respectiv al consiliilor scolare ale elevilor, 

precum si alte aspecte ale organizarii Consiliului National al Elevilor se aproba 

prin Regulamentul intern al Consiliului National al Elevilor. 

   Art. 71. - Regulamentul intern se modifica la propunerea Biroului executiv sau a 
unei treimi din numarul membrilor Adunarii generale, cu votul a doua treimi din 

numarul membrilor Adunarii generale. 

   Art. 72. - Regulamentul intern este general obligatoriu pentru toate consiliile 

judetene ale elevilor, Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti, respectiv 

consiliile scolare ale elevilor, din momentul adoptarii. 

   IV.2. Consiliul judetean al elevilor 

   Art. 73. - (1) Consiliul judetean al elevilor, respectiv Consiliul Municipal al 
Elevilor Bucuresti, este structura reprezentativa a elevilor la nivel judetean, 

respectiv municipal, parte a Consiliului National al Elevilor, care exercita 

atributiile consiliului elevilor la nivel judetean, respectiv municipal si 

coordoneaza activitatea consiliilor scolare ale elevilor subordonate. 

   (2) Consiliile judetene ale elevilor si Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti 
sunt formate din consiliile scolare ale elevilor din respectiva unitate 

administrativ-teritoriala din invatamantul preuniversitar liceal. Consiliile scolare 

ale elevilor din invatamantul gimnazial au statut de observator. 

   Art. 74. - Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, consiliul judetean al 
elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucuresti poate colabora cu inspectorul 

pentru educatie permanenta de la nivelul inspectoratelor scolare 

judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, cu palatele si cluburile 

copiilor, cu directiile judetene pentru sport si tineret, cu structurile asociative 

ale parintilor, dar si cu alte institutii si organisme de specialitate de la nivel 

local, regional si national. 

   Art. 75. - (1) Cheltuielile de transport ocazionate de participarea membrilor 
consiliilor judetene ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti la 

conferinte, seminare, intalniri de lucru sunt decontate de inspectoratul scolar 

judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. 

   (2) Cheltuielile de transport ocazionate de participarea membrilor consiliilor 

judetene ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti la adunarile 

generale sunt decontate de unitatea de invatamant de provenienta a elevilor. 

   (3) Decontul legat de deplasarea membrilor consiliilor judetene ale 

elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti, si consiliile scolare ale 

elevilor se face in baza ordinului de deplasare. 

   IV.3. Consiliul scolar al elevilor 

   Art. 76. - (1) Consiliul scolar al elevilor este structura reprezentativa a 
elevilor la nivel scolar, substructura a consiliului judetean al 

elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti, respectiv Consiliului National 

al Elevilor. Consiliul scolar al elevilor este format din reprezentantii claselor, 

alesi prin vot democratic la inceputul anului scolar. 

   (2) Activitatea consiliului scolar al elevilor se desfasoara la nivel scolar, 
respectand principiul reprezentativitatii elevilor din cadrul structurilor sale. 

   CAPITOLUL V
  Dispozitii tranzitorii si finale 

   Art. 77. - (1) Prezentul regulament este adoptat de catre Adunarea generala a 
Consiliului National al Elevilor, in cadrul celei de-a XVI-a sesiuni a Adunarii 

generale organizate la Buzau in iulie 2015, cu modificarile ulterioare realizate de 

catre Biroul executiv, cu avizul Adunarii generale. 

   (2) Comisia Nationala de Etica se constituie prin decizie a primei Adunari 

generale ordinare a Consiliului National al Elevilor. Prevederile referitoare la 

Comisia Nationala de Etica se aplica din momentul constituirii acesteia. 

   (3) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, consiliile regionale 
ale elevilor isi inceteaza existenta. 

   (4) Pana la organizarea Adunarii generale ordinare a Consiliului National al 
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Elevilor imediat urmatoare intrarii in vigoare a prezentului regulament, Biroul 

executiv al Consiliului National al Elevilor ales in temeiul Ordinului ministrului 

educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.247/2010 isi pastreaza 

mandatul. 

   Art. 78. - (1) Prevederile prezentului regulament si cele ale regulamentului 
intern sunt obligatorii pentru toate consiliile judetene ale elevilor/Consiliul 

Municipal al Elevilor Bucuresti si pentru toate organismele interne ale CNE. 

   (2) Procedura de revizuire a Regulamentului de organizare si functionare poate fi 

initiata de majoritatea absoluta a membrilor Adunarii generale sau a majoritatii 

calificate a membrilor Biroului executiv. 

   (3) Proiectul de revizuire este inaintat Adunarii generale CNE de catre Biroul 

executiv al Consiliului National al Elevilor, cu votul majoritatii calificate. 

   (4) Regulamentul de organizare si functionare se modifica cu votul majoritatii 
calificate a Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor. 
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