MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

Exemplar unic
Bucureşti

CONSILIUL NAȚIONAL

HOTĂRÂREA
Nr.8 din 28.05.2021
Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea "Pandemiei" de către
Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11 martie 2020;
Luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de
informările emise de Grupul de comunicare strategică cu privire la numărul de persoane
infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2;
Având în vedere instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României prin acte
normative conexe, ordonanţe militare sau ordine specifice stării de alertă;
Luând în considerare necesitatea asigurării unei protecţii adecvate împotriva
îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, dar şi crearea în acelaşi timp a premiselorcadru pentru revenirea etapizată, fără sincope majore, la situaţia de normalitate, inclusiv
prin relaxarea măsurilor luate.
Ținând cont de hotărârile Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă
privind măsurile de combatere a noului coronavirus, privind aprobarea instituirii stării de
alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul
situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
Văzând prevederile art. 20, 32, 34, 35, 36 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Corpului Național al Polițiștilor-Anexa a HG nr. 1305/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, cu
modificările şi completările ulterioare, în contextul epidemiologic actual, alegerile pentru
consilile teritoriale pot fi organizate și desfășurate cu modificarea Normelor metodologice
privind organizarea și desfășurarea alegerilor organelor de conducere ale Consiliilor
departamentelor și teritoriale ale Corpului Național al Polițiștilor aprobate prin Hotărârea

Consiliului național nr.89/29.09.2017 și completate prin Hotărârea Consiliului național
nr.39/22.07.2018.

Dat fiind faptul că procedurile de

organizare a alegerilor pentru CT/CD trebuie să fie demarate într-un context sigur din
punct de vedere epidemiologic, ceea ce implică o evaluare a Consiliului Național;
În conformitate cu prevederile art.
34, art. 35 și 36, în îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute la art.8 și raportat la art.18 și art.19
și 20 din Anexa 1- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al
Poliţiştilor la H.G. 1305/20.11.2002, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL
NAȚIONAL, întrunit în sesiune semestrială la data de 28.05.2021, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. Aprobă Normele Metodologice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
organelor de conducere ale consiliilor departamentelor și teritoriale ale Corpului Naţional
al Poliţiştilor.(Anexa1)
Art.2. Normele Metodologice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor organelor de
conducere ale consiliilor departamentelor și teritoriale ale Corpului Naţional al Poliţiştilor
conform art. 1, din prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 14.06.2021.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Anexa 1

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

la Hotărârea Consiliului național
Nr.8 din 28.05.2021

CONSILIUL NAȚIONAL

NORME METODOLOGICE
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor organelor de conducere ale
consiliilor departamentelor și teritoriale ale Corpului Naţional al Poliţiştilor
În temeiul art. 49 alin. 3 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, art. 5, art. 6
alin. 1 și art. 35 alin. 2 din H.G.R. nr. 1305 din 20 noiembrie 2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, cu
modificările şi completările ulterioare, se stabilesc Normele metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor organelor de conducere ale consiliilor
departamentelor și teritoriale ale Corpului:
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. În sensul prezentor norme metodologice, se definesc următorii termeni:
- Corpul – Corpul Naţional al Poliţiştilor, reprezintă forma de organizare pe criteriul
profesional, autonomă, apolitică şi nonprofit a poliţiştilor.
- Candidatura – exprimarea în scris a intenţiei de a candida pentru una din funcțiile
vacante din cadrul Consiliului departamentului/teritorial.
Art. 2. La nivel departamental, organele de conducere ale Corpului sunt: consiliul
departamentului şi preşedintele consiliului departamentului.
Art. 3. La nivel teritorial, organele de conducere ale Corpului sunt: adunarea generală,
consiliul teritorial şi preşedintele consiliului teritorial.
II.

CONDIŢII

ALEGERILOR

GENERALE

PRIVIND

ORGANIZAREA

ŞI

DESFĂŞURAREA

Art.

4.

(1)

Convocarea,

organizarea

şi

desfăşurarea

alegerilor

la

nivelul

departamentelor/teritorial se realizează de către Consiliul departamentului/teritorial aflat
în exercitarea mandatului sau în termenul de 6 luni de la apariția unuia din cazurile
prevăzute la art.5 din prezentele norme, ori în alte situații prevăzute de Consiliul național.
(2) În cazul în care consiliul departamentului/teritorial nu poate organiza, convoca
și desfășura alegerile, aceste activități vor fi asigurate de către Biroul Executiv Central.
Art. 5. Declanşarea procedurii de convocare a alegerilor are loc în momentul vacantării
unei/unor funcţii în cadrul consiliilor departamentelor/teritoriale, datorate în principal:
a) expirării mandatului;
b) demisiei din organul de conducere;
c) apariţiei unei situaţii de incompatibilitate, potrivit art. 11;
d) mutării la altă organizație teritorială;
e) detașării sau imposibilității exercitării funcției în cadrul organelor de conducere, pe o
perioadă mai mare de 6 luni;
f) decesului.
Art. 6. Termenul de desfășurarea alegerilor este de cel mult 6 luni de la apariția unuia
din cazurile prevăzute la art. 4 alin(1) și art. 5 din prezentele norme.
Art. 7. În organele de conducere ale Corpului pot fi aleşi reprezentanţii tuturor categoriilor
de poliţişti, în mod proporţional, din rândul celor care se bucură de prestigiu, reputaţie
profesională şi morală şi care îndeplinesc condiţiile stabilite de prezentele norme.
Art. 8. (1) Adunările generale ale organizaţiilor teritoriale se pot organiza și sunt legal
constituite în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(2) Prin excepție, adunările generale ale organizațiilor teritoriale se pot desfășura
și prin reprezentare, în conformitate cu prevederile stabilite de prezentele Norme
Metodologice.
Art.9 Normele minime de reprezentare, conform art.8 (2) sunt:
- până la 300 de membri – un reprezentant la 6 membri
- între 301și 400 de membri – un reprezentant la 8 membri
- între 401și 500 de membri – un reprezentant la 10 membri

- între 501și 600 de membri – un reprezentant la 12 membri
- între 601și 700 de membri – un reprezentant la 14 membri
- între 701și 800 de membri – un reprezentant la 16 membri
- între 801și 900 de membri – un reprezentant la 18 membri
- între 901și 1.000 de membri – un reprezentant la 20 membri
- peste 1.000 de membri – un reprezentant la 22 membri
Art. 10. (1) Consiliul departamentului este structura de conducere a unei organizații
teritoriale și este format din președinții consiliilor teritoriale. Consiliul departamentului
alege prin vot secret, cu majoritate simplă, biroul executiv, format dintr-un preşedinte, 2
vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi 4- 6 membri.
(2) Consiliul teritorial este structura de conducere a unei organizații teritoriale și
este alcătuit dintr-un preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi 2- 4 membri,
aleşi de adunarea generală prin votul direct şi secret al unei majorităţi de două treimi din
numărul membrilor prezenţi.
(3) Pentru funcția de trezorier, candidații trebuie să aibă studii de specialitate.
Art. 11. Incompatibilităţi cu funcţiile din cadrul consiliilor departamentelor/teritoriale:
a) renunțarea/pierderea calităţii de membru al Corpului;
b) suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu cu M.A.I.;
c) existența unei hotărâri judecătorești de condamnare rămase definitivă;
d) ocuparea unei funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor sindicale.
Art. 12. Membrii consiliilor departamentelor/teritoriale se aleg din rândul poliţiştilor în
activitate, membri ai organizaţiilor respective, care şi-au depus în termen candidatura
pentru funcţia vacantă și care nu se află într-unul din cazurile de incompatibilitate
prevăzute de art. 11 din prezentele norme.
III. PROCEDURA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR
Art. 13. Fixarea datei pentru desfăşurarea alegerilor la nivel teritorial este stabilită de
Consiliul departamentului/teritorial cu înştiinţarea prealabilă a Biroului Executiv Central și
având în vedere durata necesară parcurgerii procedurii.
Art.14. (1) Cererile de candidatură pentru organele de conducere ale consiliilor
departamentelor/teritoriale (Anexa 6), însoțite de curriculum vitae și copie după C.I. se

depun cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor, prin
poștă cu confirmare de primire sau prin mail pe adresa cnp@cnpromania.ro, la Biroul
Executiv Central.
(2) Un membru al organizației profesionale își poate depune candidatura pentru
o singură funcție vacantă în cadrul Consiliului departamantului/teritorial din care face
parte.
Art. 15. (1) Biroul Executiv Central evaluează în termen de 20 zile candidaturile depuse
pentru organele de conducere la nivel departamental/teritorial şi hotărăşte, motivat, cu
privire la validarea sau invalidarea acestora.
(2) Hotărârea Biroului Executiv Central se comunică candidatului în termen de 5
zile de la adoptare, pe calea solicitată prin cererea de candidatură.
Art. 16. (1) Împotriva hotărârii Biroului Executiv Central se poate face contestaţie
adresată preşedintelui Corpului, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.
(2) Soluţionarea contestaţiei se face de către o comisie formată dintr-un preşedinte
şi doi membri, care nu fac parte din Biroul Executiv Central, constituită prin decizie a
preşedintelui Corpului.
(3) Termenul de soluționare a contestației este de 10 zile.
(4) Hotărârea comisiei de soluționare a contestaţiei se comunică în scris celui în
cauză în termen de de 5 zile de la pronunţare.
(5) Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei poate fi atacată la instanţa
judecătorească competentă, potrivit legii.
Art.

17.

Rezultatul

evaluării

candidaturilor

este

transmis în

scris

consiliilor

departamentelor/teritoriale, pentru ca, împreună cu celelalte menţiuni, respectiv, data,
locul de desfăşurare şi ordinea de zi a adunării generale, să fie aduse la cunoştinţă, prin
afișare, membrilor din structurile respective, cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice
înainte de data alegerilor.
Art. 18. (1) La data desfăşurării Adunării Generale, preşedintele consiliului
departamentului/teritorial sau reprezentantul Corpului de la nivel central va anunţa
legalitatea constituirii adunării și va supune la vot deschis alegerea prezidiului, a
Comisiilor de redactare a procesului-verbal, de numărare şi validare a voturilor şi de
soluţionare a contestaţiilor.

(2) În situația neîndeplinirii cvorumului, adunarea generală se reia într-un termen
rezonabil, care poate fi imediat conform hotarârii membrilor prezenți la adunarea generală
și va adopta hotărâri cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenți.
(3) Prezidiul este compus din 3-5 membri, dintre care unul este reprezentantul
Corpului de la nivel central atunci când acesta este delegat.
(4) Comisia de redactare a procesului-verbal este alcătuită din 2 membri, aleși din
rândul celor prezenți, mai puțin candidații înscrişi pe buletinele de vot vot, redactează
procesul verbal cu lucrările adunării generale- Anexa7.
(5) Comisia de numărare şi validare a voturilor este alcătuită dintr-un preşedinte şi
2 membri, din rândul celor prezenţi, mai puţin candidaţii înscrişi pe buletinele de vot,
soțul/soția acestora sau rudele până la gradul doi inclusiv.
(6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un preşedinte licențiat în științe juridice - şi 2 membri, aleşi din rândul celor prezenţi, mai puțin candidații
înscrişi pe buletinele de vot, soțul/soția acestora sau rudele până la gradul doi inclusiv.
(7) Președintele prezidiului prezintă adunării generale candidaturile evaluate și
validate, după care va da cuvântul fiecărui candidat, în limita timpului aprobat de
adunarea generală.
(8) Un membru își poate depune candidatura pentru o singură funcție din cadrul
consiliului departamentului/teritorial dacă îndeplinește condițiile din prezentele norme.
(9) Buletinele de vot vor avea forma și conținutul modelului prezentat în Anexa 2.
(10) Membrii participanți la adunarea generală au dreptul la un singur vot.
(11)

Buletinele

de

vot

vor

fi

ștampilate

cu

ștampila

Consiliului

departamentului/teritorial sau a Biroului executiv central după caz, pe verso acestuia, iar
candidații sunt înscriși în ordine alfabetică. Numărul buletinelor de vot distribuite pentru
fiecare funcție în parte trebuie să corespundă cu numărul membrilor prezenți la adunare.
(12) Atestarea numărului de buletine de vot pentru fiecare funcție în parte se face
prin întocmirea unui proces-verbal, conform modelului din Anexa 3, semnat de
președintele comisiei de numărare și validare a voturilor, care le va prelua de la Consiliul
departamentului/teritorial sau Biroul Executiv Central, fiind responsabil de integritatea
acestora.
(13) Buletinele de vot rămase nedistribuite vor fi anulate, prin barare cu o linie pe
diagonala acestora, cu mențiunea „ANULAT” cu semnătura președintelui comisiei de
numărare și validare a voturilor pe bază de proces-verbal, conform modelului din Anexa
4.

Art. 19. (1) Exprimarea votului se face prin tăierea cu o linie orizontală a numelui și
prenumelui candidatului pe care participanții la adunarea generală nu doresc să îl voteze.
(2) Sunt nule buletinele de vot care:
a) nu sunt ştampilate;
b) prezintă adăugiri ori ştersături cu privire la candidaţii înscrişi.
(3) Buletinele de vot vor fi considerate valabile, pentru fiecare funcţie în parte,
astfel:
a) pentru preşedinte, secretar și trezorier: dacă în urma votului exprimat, pe buletinul de
vot a rămas câte un singur candidat votat;
b) pentru vicepreşedinţi: dacă în urma votului exprimat, pe buletinul de vot au rămas cel
mult 2 candidaţi votați;
c) pentru membri: dacă în urma votului exprimat, pe buletinul de vot au rămas cel mult 46(în cazul consiliului departamentului) sau 2- 4 (în cazul consiliului teritorial) candidaţi
votați.
Art. 20. (1) După încheierea operaţiunilor de votare, Comisia de numărare şi validare a
voturilor va proceda la numărarea voturilor în locul special amenajat în acest sens, în sala
unde se desfăşoară adunarea generală.
(2) După centralizarea voturilor, se va întocmi un proces-verbal cu rezultatul
alegerilor, conform modelului de la Anexa 5 (Anexa 5a – în situația existenței turului II
de alegeri), semnat de membrii Comisiei de numărare şi validare a voturilor, urmând ca
acesta să fie afişat la sediul consiliului departamentului/teritorial, cât şi pe site-ul Corpului
(în extras).
(3) O copie a procesului-verbal cu rezultatul alegerilor semnat de membrii Comisiei
de numărare şi validare a voturilor, va fi înaintată de îndată la Biroul Executiv Central
(3) Buletinele de vot utilizate în procesul de votare precum și procesul-verbal cu
rezultatul alegerilor, se păstrează arhivate la organizaţia teritorială, pe o perioadă de cel
puţin 4 ani.
Art. 21. (1) Împotriva procesului-verbal cu rezultatul alegerilor, candidaţii nemulţumiţi pot
formula contestaţie doar cu privire la funcția pentru care au candidat, adresată Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor, care se va pronunţa pe loc şi motivat în sensul admiterii
sau respingerii contestaţiei.
(2) În situaţia admiterii contestaţiei, procedura de votare se poate repeta în cadrul
aceleiaşi adunări generale sau în alta.

(3) În cazul în care contestaţia este respinsă, contestatarii se pot adresa instanţelor
judecătoreşti competente, potrivit legii.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 22. (1) Prezentele norme metodologice se aplică şi în cazul desfăşurării alegerilor la
nivelul Consiliului Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
(2) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor sunt suportate din
bugetul departamentului/organizaţiei teritoriale, după caz.
(3) Anexele 1- 7 fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice.
(4) Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data de 14.06.2021, dată la
care se abrogă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
organelor de conducere ale consiliilor departamentelor și teritoriale aprobate prin
Hotărârea Consiliului Național nr. 89 din 29.09.2017.

Anexa 2

Anexa 3
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
MINISTERUL
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
CONSILIUL TERITORIAL CORPUL
din

AFACERILOR INTERNE

NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

CONSILIUL TERITORIAL din I.P.J. ..............
Comisia de numărare și validare a voturilor

(MODEL)
BULETIN DE VOT

Pentru funcţia de președinte
(vicepreședinte, secretar, trezorier, membru)

1.
2.
3.
.
.
.
(se înscriu candidații, în
ordine alfabetică a căror
candidatură a fost evaluată,
aprobată și comunicată de
Biroul executiv central)

(Buletinul de vot se ștampilează de organizator,pentru conformitate pe spatele acestuia ,
cu ștampila Consiliului departamentului, Consiliului teritorial sau a Biroului executiv
central – după caz )
Mențiunile din paranteze nu se regăsesc pe buletinul de vot

(MODEL)
PROCES-VERBAL
de predare a buletinelor de vot către Comisia de numărare și validare a voturilor
Încheiat astăzi, __.__._____, în ___________________, cu ocazia desfăşurării şedinţei
Adunării Generale a Consiliului Teritorial din ____________________.
Astăzi, data de mai sus, noi comisia de numărare şi validare a voturilor am procedat la
numărarea buletinelor de vot, pentru fiecare funcţie în parte, constatând următoarele:
- Număr de buletine de vot pentru funcţia de preşedinte: ____.
- Număr de buletine de vot pentru funcţiile de vicepreşedinte: ____.
- Număr de buletine de vot pentru funcţia de secretar: ____.
- Număr de buletine de vot pentru funcţia de trezorier: ____.
- Număr de buletine de vot pentru funcţiile de membru: ____.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Am predat,
Reprezentant B.E.C./Consiliu departamental/teritorial din ____________________
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________

Am primit,
Comisia de numărare şi validare a voturilor
1. Preşedinte
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
2. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
3. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________

Anexa 4
2
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
CONSILIUL TERITORIAL

din

_________________________________
Comisia de numărare și validare a voturilor

(MODEL)
PROCES-VERBAL
anularea buletinelor de vot rămase nedistribuite

Încheiat astăzi, __.__._____, în ___________________, cu ocazia desfăşurării şedinţei
Adunării Generale a Consiliului Consiliului Teritorial din ____________________.
Astăzi, data de mai sus, noi, Comisia de numărare şi validare a voturilor, am procedat la
numărarea şi anularea buletinelor de vot rămase nedistribuite pentru fiecare funcţie în parte,
astfel:
- Pentru funcţia de preşedinte: ____.
- Pentru funcţiile de vicepreşedinte: ____.
- Pentru funcţia de secretar: ____.
- Pentru funcţia de trezorier: ____.
- Pentru funcţiile de membru: ____.
Pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Comisia de numărare şi validare a voturilor
1. Preşedinte
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
2. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
3. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________

Anexa 5
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
CONSILIUL TERITORIAL

din

Comisia de numărare și validare a voturilor

(MODEL)
PROCES-VERBAL
centralizare voturi
Încheiat astăzi, __.__._____, în ___________________, cu ocazia desfăşurării şedinţei
Adunării Generale a Consiliului Consiliului Teritorial din ____________________.
Astăzi, data de mai sus, noi, Comisia de numărare şi validare a voturilor, în urma
centralizării voturilor exprimate, am constatat următoarele:
- Pentru funcţia de preşedinte, domnul _________________________________ a obţinut ___
voturi din totalul celor ___ valabil exprimate, fiind declarat câştigător.
- Pentru funcţiile de vicepreşedinte, domnul _________________________________ şi
domnul _________________________________ au obţinut ___ voturi, respectiv ___ voturi, din
totalul celor ___ valabil exprimate, fiind declaraţi câştigători.
- Pentru funcţia de secretar, domnul _________________________________ a obţinut ___
voturi din totalul celor ___ valabil exprimate, fiind declarat câştigător.
- Pentru funcţia de trezorier, domnul _________________________________ a obţinut ___
voturi din totalul celor ___ valabil exprimate, fiind declarat câştigător.
- Pentru funcţiile de membru, domnul _________________________________, domnul
_________________________________, domnul _________________________________ şi
domnul _________________________________ au obţinut ___ voturi, respectiv ___ voturi, ___
voturi şi ___ voturi, din totalul celor ___ valabil exprimate, fiind declaraţi câştigători.
Pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Comisia de numărare şi validare a voturilor
1. Preşedinte
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
2. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
3. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________

Anexa 5a
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
CONSILIUL TERITORIAL

din

Comisia de numărare și validare a voturilor

(MODEL)
PROCES-VERBAL
centralizare voturi (turul al doilea)

Încheiat astăzi, __.__._____, în ___________________, cu ocazia desfăşurării şedinţei
Adunării Generale a Consiliului Consiliului Teritorial din ____________________.
Astăzi, data de mai sus, noi, Comisia de numărare şi validare a voturilor, în urma
centralizării voturilor exprimate, am constatat următoarele:
A. Pentru funcţia de preşedinte:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
3. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Participă la vot pentru turul II:

________________________________ şi
________________________________.

Turul II:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Este declarat câştigător: ________________________________________.
B. Pentru funcţiile de vicepreşedinte:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil

exprimate,
3. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Participă la vot pentru turul II:

________________________________ şi
________________________________.

Turul II:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Sunt declaraţi câştigători:

________________________________________ şi
________________________________________.

C. Pentru funcţia de secretar:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
3. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Participă la vot pentru turul II:
________________________________________ şi
________________________________________.
Turul II:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Este declarat câştigător: ________________________________________.
D. Pentru funcţia de trezorier:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
3. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Participă la vot pentru turul II:

________________________________________ şi
________________________________________.
Turul II:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Este declarat câştigător: ________________________________________.
E. Pentru funcţiile de membri:
1. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
2. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
3. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
4. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
5. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate,
6. ________________________________ a obţinut ___ voturi din totalul celor ___ valabil
exprimate.
Sunt declaraţi câştigători:

________________________________________,
________________________________________,
________________________________________ şi
________________________________________.

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de numărare şi validare a voturilor
1. Preşedinte
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
2. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________
3. Membru
(grad, nume, prenume, semnătura) ___________________________________

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

Anexa 6

NESECRET

(MODEL CERERE CANDIDATURĂ)
Președintelui Corpului Național al Polițiștilor
Domnului chestor de poliție STANCU PETRE
Subsemnatul/a*,________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcția de** ________________________ ,
al Consiliului teritorial din cadrul*** ______________________________________.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe proprie răspundere că nu deţin funcţii în organele de conducere centrale sau
teritoriale ale organizaţiilor sindicale, că nu am raporturile de serviciu suspendate/
întrerupte cu M.A.I., şi nu există vreo hotărâre judecătorească de condamnare rămasă
definitivă în ceea ce mă priveşte.
Anexez la prezenta C.V.-ul meu și copie după C.I.
Având în vedere Regulamentul general privind protecţia datelor nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,
prin completarea prezentului formular cu datele mele personale şi semnarea lui declar în
mod expres şi neechivoc că sunt de acord ca datele mele astfel comunicate să fie
prelucrate de către Corpul Național al Polițiștilor pentru îndeplinirea rolului, scopului,
drepturilor și obligațiilor prevăzute de legislația referitoare la Corpul Național al Polițiștilor
și că am luat la cunoştiinţă despre drepturile şi obligaţiile ce revin membrilor acesteia
conform prevederilor HG 1305/2002 privind regulamentul de organizare şi funcţionare al
Corpului Naţional al Poliţiştilor
Data: ___________
* gradul profesional, numele, prenumele, funcția și locul de muncă (formațiunea, structu ra)
** președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier, membru
*** Structura unde este constituit consiliul teritorial al Corpului

Anexa 7
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

ADUNAREA GENERALĂ A ORAGNIZAȚIEI TERITORIALE
din
..............................................................................
Comisia de redactare a procesului verbal
(MODEL)
PROCES VERBAL
de ședință cu ocazia Adunării Generale

Încheiat astăzi _______________, în Adunarea Generală a ORGANIZAȚIEI TERITORIALE
din
_______________________________________________________________________.
Dl.______________________________________________,informează

participanţii

că

adunarea generală se desfășoară prin reprezentare conform Art.8, alin2) din Normele privind
organizarea și desfășurarea alegerilor la C.T.și conform art.9 din procedura sus menționată,
norma minimă de reprezentare este de_________.Având în vedere că sunt prezenţi ____ de
membri din totalul de _____membri ai Cosiliului Teritorial, declară adunarea generală
statutară .
Dl. ____________________________________ propune adunării generale ca lucrările
acesteia să fie conduse de un prezidiu format din 3 (trei) membri, iar unul dintre aceștia,
să fie desemnat președinte al prezidiului și să conducă lucrările Adunării generale.
Se solicită propuneri.
Se propune ca din prezidiu să facă parte:
1. - dl._____________________________________________________________;
2. - dl. _____________________________________________________________;
3. - dl. _____________________________________________________________.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Preşedintele prezidiului, dl._____________________ propune alegerea comisiei de redactare
a procesului verbal, formată din 2 membri.
Se solicită propuneri.
Este propus dl. ______________________ şi dl. ___________________________.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Preşedintele prezidiului, dl._____________________ propune alegerea comisiei de numărare
şi validare a voturilor formată dintr-un preşedinte şi 2(doi) membri.
Se solicită propuneri.
Este propus pentru preşedinte dl. ______________________ şi pentru membri dl.
______________________ şi dl. _____________________.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Preşedintele prezidiului, dl._____________________ propune

alegerea

comisiei de

soluţionare a contestaţiilor formată dintr-un preşedinte licenţiat în ştiinţe juridice şi 2(doi)
membri.
Se solicită propuneri.
Se propune de ________________________________________ pentru preşedinte dl.
______________________ şi pentru membri dl. ______________________ _________şi dl.
___________________________________.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Preşedintele prezidiului propune şi supune votului adunării generale următoarea ordine de
zi:
1. Darea de seamă şi solicitarea descărcării de gestiune a Consiliului Teritorial în funcție;
2. Alegeri pentru funcţiile vacante şi validate ale din Consiliul Teritorial, respectiv:

-

-

funcţia de preşedinte;

-

2 funcţii de vicepreşedinte;

-

funcţia de secretar;

-

funcția de trezorier

-

2- 4 funcţii de membru;

3. Având în vedere Hotărârea Congresului Național nr.10 din 30.03.2018, privind
încetarea mandatului celui ales ca urmare încetării raporturilor de serviciu, se propune
Adunării Generale Hotărârea ca persoanelor alese în Consiliul teritorial și cărora le
încetează raporturile de serviciu , să le înceteze mandatul .

4.
Diverse._____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________
Au votat pentru un număr de _______ membri. Au votat impotrivă un număr de
_______ membri. S-au abținut un număr de _______ membri.
Adunarea generală aprobă ordinea de zi propusă.
1.
Președintele C.T. dl. ________________________, prezintă raportul de activitate al C.T.
pe perioada mandatului (Se anexează la prezentul proces verbal).
Preşedintele prezidiului dl. ________________________, supune dezbaterii Adunării
generale materialul prezentat.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________
Supune Adunării Generale aprobarea raportului de activitate și descărcarea de gestiune
a Consiliului Teritorial în funcție.
Raportul de activitate și descărcarea de gestiune a Consiliului Teritorial în funcție sunt
supuse la vot.
Au votat pentru un număr de _______ membri. Au votat impotrivă un număr de _______
membri. S-au abținut un număr de _______ membri.
Adunarea generală aprobă darea de seamă și descărcarea de gestiune a Consiliului
teritorial a cărui mandat încetează.
2.
Preşedintele prezidiului, dl.

________________________ prezintă lista candidaţilor

pentru funcţiile vacante din Cosiliului Teritorial din_________________, asa cu au fost
validate

de

Biroul

executiv

central

al

Corpului

astfel

:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________
Preşedintele prezidiului, dl.

___________________________________ solicită propuneri

pentru timpul de prezentare acordat candidaților.
Se propune de către______________________________________ ca fiecare candidat
să prezinte candidatura în limita timpului de ___ minute
Preşedintele prezidiului, dl. ___________________________________ dă cuvântul fiecărui
candidat în limita timpului de ___ minute aprobat de adunarea generală pentru prezentare.
Preşedintele prezidiului, dl.

________________________ prezintă procedura de

desfășurare a votului și solicită Comisiei de numărare și validare a voturilor să distribuie
buletinele de vot participanților la adunarea generală.

Președintele comisiei de numărare și validare a voturilor prezintă participanților urna goală
încuie și sigilează urna unde se vor depune buletinele de vot.
Comisia de numărare și validare a voturilor, distribuie buletinele de vot participanților la
adunarea generală.
Membrii Corpului prezenți la Adunarea generală, primesc buletinele de vot, își exprimă
opțiunea de vot și intoduc buletinele de vot în urnă(fiecare membru prezent are dreptul la un
singur vot).
Preşedintele prezidiului, dl. ________________________ solicită Comisiei de numărare și
validare a voturilor, după încheierea exprimării votului de către toti participanții la Adunarea
generală, să procedeze la desigilarea și deschiderea urnei cu voturi, numărarea acestora și
întocmirea procesului verbal cu rezultatul votului.
Comisia de numărare şi validare a voturilor întocmește procesul verbal cu rezultatele
alegerilor.
Președintele comisiei de numărare şi validare a voturilor_______________________
prezintă, Adunării generale procesul verbal cu rezultatele alegerilor.(Se anexează la prezentul
proces verbal)
Preşedintele prezidiului, , dl. ________________________ solicită Comisiei de soluționare
a contestațiilor să informeze Adunarea generală în legătură cu contestațiile depuse.
Președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor,dl. ________________________
informează Adunarea generală dacă au/nu au fost depuse contestaţii . (Se intocmește și se
anexează un proces verbal în acest sens)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

Preşedintele prezidiului dl. ________________________ supune votului Adunării Generale,
constituirea Consiliului Teritorial al C.N.P.din___________________________________,
Preşedinte: __________________________________;
Vicepreşedinte: ______________________________;

Vicepreşedinte: ______________________________;
Secretar: ___________________________________;
Trezorier: ___________________________________;
Membru : ___________________________________;
Membru : ___________________________________;
Membru : ___________________________________;
Membru : ___________________________________; respectiv data începerii
mandatului_____________________________.
Au votat pentru un număr de _______ membri. Au votat impotrivă un număr de _______
membri. S-au abținut un număr de _______ membri.
Adunarea generală aprobă constituirea Consiliului teritorial cu componența sus
menționată care-și începe mandatul cu data de ____________________________
3.
-

Preşedintele prezidiului dl. ________________________ supune votului Adunării
Generale ca având în vedere Hotărârea Congresului Național nr.10 din 30.03.2018,
privind încetarea mandatului celui ales ca urmare încetării raporturilor de serviciu, se
propune Adunării Generale Hotărârea ca persoanelor alese în Consiliul teritorial și cărora
le încetează raporturile de serviciu , să le înceteze mandatul .
Au votat pentru un număr de _______ membri. Au votat impotrivă un număr de _______
membri. S-au abținut un număr de _______ membri.

-

Adunarea generală aprobă Hotărârea ca persoanelor alese în Consiliul teritorial și cărora
le încetează raporturile de serviciu , să le înceteze mandatul
4.
Preşedintele prezidiului dl. ________________________ supune dezbaterii Adunării
Generale la punctul DIVERSE al ordinii de zi, probleme de natură profesională.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________Preşedintele

prezidiului

dl.

________________________ constată faptul că au fost epuizate punctele propuse la ordinea
de zi și declară închise lucrările adunării generale.
COMISIA DE REDACTARE A PROCESULUI VERBAL
1. _________________________________
2. _________________________________

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

Exemplar unic
Bucureşti

CONSILIUL NAȚIONAL

HOTĂRÂREA
Nr.26 din 16.12.2021
Pentru crearea premiselor-cadru pentru realizarea dezideratului organizațional
de a desfășura activitățile pentru alegerea organelor de conducere la nivelul Consiliilor
teritoriale ale Corpului Național al Polițiștiilor, pentru adaptarea reglementărilor
procedurale la contextul pandemic actual care să permită desfășurarea alegerilor pentru
organele de conducere ale Consiliilor teritoriale în condiții de securitate sanitară dar și
cu garantarea exercitării dreptului la vot, statutar, pentru toți membrii CNP, în baza
prevederilor art. 20, 32, 34, 35, 36 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Corpului Național al Polițiștilor-Anexa a HG nr. 1305/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, cu
modificările şi completările ulterioare, în îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute la art.8 și
raportat la art.18 și art.19 și 20 din Anexa 1- Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Corpului Naţional al Poliţiştilor la H.G. 1305/20.11.2002, cu modificările și completările
ulterioare, CONSILIUL NAȚIONAL, întrunit în sesiune extraordinară la data de
16.12.2021, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. Normele Metodologice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor organelor
de conducere ale consiliilor departamentelor și teritoriale ale Corpului Naţional al
Poliţiştilor aprobate prin Hotărârea nr.8/28.05.2021, modificate prin Hotărârea
Consiliului național nr.15 din 07.10.2021- Anexa1, se modifică/completează după cum
urmează:
(1) Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea alegerilor
organelor de conducere ale Consiliilor departamentelor și teritoriale ale Corpului
Național al Polițiștilor, aprobate prin Hotărârea Consiliului Național nr.8 din 28.05.2021
și modificate prin Hotărârea consiliului național nr. 15 din 07.10.2021 se modifică și vor
avea următorul conținut:

a) Art. 10 se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:
(4) “ Pentru alegerile care necesită organizarea turului 3, membrii organizațiilor
teritoriale se vor pronunța și cu privire la validarea votului obținut de la majoritatea
simpla a celor prezenți.”
b) Art. 14. (1) “Cererile de candidatură pentru organele de conducere ale
consiliilor departamentelor/teritoriale (Anexa 6), însoțite de curriculum vitae și copie
după C.I. se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea
alegerilor, prin mail la adresa indicată în anunț, la Biroul Executiv Central.”
c) Art. 15. (1): „Biroul Executiv Central evaluează în termen de 7 zile
candidaturile depuse pentru organele de conducere la nivel departamental/teritorial şi
hotărăşte, motivat, cu privire la validarea sau invalidarea acestora.
(2) Hotărârea Biroului Executiv Central se comunică candidatului în termen de 3
zile de la adoptare, pe adresa de mail solicitată prin cererea de candidatură. ”
d)

Art. 16. (1): ” Împotriva hotărârii Biroului Executiv Central se poate face

contestaţie adresată preşedintelui Corpului, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea
la cunoștință.Contestația de depune on line la adresa de mail cnp@cnpromania.ro. ”
e) Art. 16. (3)” Termenul de soluționare a contestației este de 5 zile și se
comunică de îndată pe adresa de mail comunicată în acest sens de contestatar.”
f) Art. 16. (4) se abrogă.
g) Anexa 6 se modifică și va avea următorul conținut:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Anexa 6

NESECRET
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

(MODEL CERERE CANDIDATURĂ)
Președintelui Corpului Național al Polițiștilor
Domnului chestor de poliție STANCU PETRE
Subsemnatul/a*,________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcția de** ________________________ ,
al Consiliului teritorial din cadrul*** ______________________________________.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
proprie răspundere că nu deţin funcţii în organele de conducere centrale sau teritoriale
ale organizaţiilor sindicale, că nu am raporturile de serviciu suspendate/ întrerupte cu
M.A.I., şi nu există vreo hotărâre judecătorească de condamnare rămasă definitivă în
ceea ce mă priveşte.
Anexez la prezenta C.V.-ul meu și copie după C.I.
Având în vedere Regulamentul general privind protecţia datelor nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE, prin completarea prezentului formular cu datele mele personale şi semnarea
lui declar în mod expres şi neechivoc că sunt de acord ca datele mele astfel comunicate
să fie prelucrate de către Corpul Național al Polițiștilor pentru îndeplinirea rolului,
scopului, drepturilor și obligațiilor prevăzute de legislația referitoare la Corpul Național al
Polițiștilor și că am luat la cunoştiinţă despre drepturile şi obligaţiile ce revin membrilor
acesteia conform prevederilor HG 1305/2002 privind regulamentul de organizare şi
funcţionare al Corpului Naţional al Poliţiştilor
Solicit ca întreaga procedură de comunicare să se realizeze prin mail la
adresa_______________________________
Data: ___________
* gradul profesional, numele, prenumele, funcția și locul de muncă (formațiunea,
structura)
** președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier, membru
*** Structura unde este constituit consiliul teritorial al Corpului

Art.2. Normele Metodologice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor organelor
de conducere ale consiliilor departamentelor și teritoriale ale Corpului Naţional al
Poliţiştilor modificate conform art. 1 din prezenta Hotărâre, intră în vigoare începând cu
data de 16.12.2021.

PREŞEDINTE
Chestor de poliţie

VICEPREȘEDINTE

STANCU PETRE

Comisar șef de poliție
GHEȚEU LIVIU

