
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

 

INFORMARE 
02.08.2019 

 
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în data de 02.08.2019 a fost emisă 

Dispoziția Secretarului General al M.A.I. nr. 7646 privind portul uniformei 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Dispozitia_S_G__nr__7646_din_02_08.pdf. 

 

Dipoziția are în  vedere  măsurile  dispuse  de Viceprim-ministru   pentru   implementarea 
parteneriatelor    strategice   ale    României,   ministru   al  afacerilor   interne,   interimar, 

referitoare  la portul  uniformei   de catre politisti  si cadre militare. Totodată s-a avut în vedere 
și dispozițiile  Ordinului  ministrului  afacerilor  interne   nr.  262/2007 privind  aprobarea  

Regulamentului  pentru   compunerea  și  portul  uniformelor   militare, precum  și   a  Regulilor 
pentru  aplicarea  normelor   privind  echiparea    militarilor   și   ale Ordinului  ministrului  
afacerilor  interne  nr.   236/2009  privind aprobarea  Regulamentului pentru  compunerea  și   

portul  uniformelor de  politie,   precum  și    a    Regulilor    pentru aplicarea normelor  privind  
echiparea politistilor, ambele cu modificările  și completările ulterioare. 

 
În acest sens începând cu data de 05.08.2019,   polițiștii  și cadrele militare  din  

unitățiile Aparatului central al Ministerului  Afacerilor  lnterne  și   unitățile, instituțiile  și  

structurile aflate   în    subordinea/în    cadrul   Ministerului   Afacerilor   lnterne,    astfel   cum   
sunt reglementate  de Hotărârea Guvernului  nr. 416/2007  privind  structura  organizatorică  

și efectivele  Ministerului  Afacerilor  lnterne,  cu modificările  și  cornpletările   ulterioare,  își 
desfășoară   activitatea, în  timpul   programului    de  lucru,  în  uniformă, specifică  armei și 
corpului   din care fac parte, în funcție   de sezon,  potrivit   reglementărilor în domeniu. 

Cu aprobarea șefului unității din care fac parte, excepție fac: 
a) polițiștii și  cadrele  militare   (cu excepția   IGSU si IGAV) care desfașoară   activități 

punctuale, în afara  sediilor  unităților  din care fac parte; 
b) polițiștii și  cadrele  militare din cadrul   structurilor   operative, pe  timpul desfășurării    

activităților investigativ-operative sau  altor activități operative care impun  obligatoriu ținuta   

civilă; 
c) polițiștii și   cadrele   militare    care  desfășoară   activități    ce  impun   portul   unui 

echipament   de protecție/special/specific. 
 
Articolele de echipament trebuie să respecte modelele în vigoare, regulamentul  pentru  

compunerea  și   portul  uniformelor   și   regulile   pentru  aplicarea normelor  privind echiparea, 
specifice armei și corpului din care face parte personalul. 

Șefii  de unități răspund de aplicarea dispoziției. În acest sens, se dispun verificări  
periodice,  privind portul  regulamentar  al uniformei  de către personalul din subordine,  și  se 
solicită măsuri legale atunci  când se constată abateri în ceea ce privește  portul neregulamentar  

al uniformei  sau neexercitarea  prerogativelor  de control,  pe această linie, de către șefii 
nemijlociți. 

Se mai precizează că dispoziția nu aduce atingere dispozițiilor/ordinelor  secretarilor de 
stat/ inspectorilor  generali/ similari, emise pentru personalul din  subordine, în acest sens 
amintim că o dispoziție similară a fost emisă și la nivelul Inspectoratului General al Poliției 

Române. 
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