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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 

CONSILIUL NAȚIONAL 

  

NESECRET 

Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Național  nr. 

20 din 29.06.2018 
 

 CĂTRE 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI / TERITORIAL  

 (TOATE)  
În  conformitate cu  prevederile  art.  32  alin.  (2)  din  Regulamentul  de 

organizare şi funcţionare al Corpului Naţional al Poliţiştilor, vă aducem la cunoştinţă 
următoarele:  

I. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Național nr.3 din 20.04.2018, se 
convoacă Congresul național în sesiune extrordinară pentru alegeri pe funcțiile 
vacante la  Biroului Executiv Central Comisia de cenzori și Comisiile de specialitate. 

II. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Național nr.20 din 29.06.2018, lucrările 
Congresului național vor avea loc în  perioada 20 – 23 septembrie 2018. 

III.Ordinea de zi a Congresului național: 

1. Aprobarea activității economico-financiare desfășurată de Corp în perioada 
30.03.2018-20.09.2018. 

2. Alegeri pentru ocuparea funcțiilor vacante la Biroul executiv central, Comisia de 
cenzori și Comisiile de specialitate de la nivelul Consiliului național. 

3. Diverse. 
IV.Grafic de desfășurare 
20.09.2018- deplasarea delegaților la Congres. 
21-22.09.2018-desfășurarea lucrărilor Congresului Național. 
23.09.2018- deplasarea delegaților la unități. 
V. Loc/Locație 
Municipiul Oradea/ Hotelul „CONTINENTAL FORUM” 
 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Congresului naţional, preşedinţii departamentelor şi 
consiliilor teritoriale vor transmite la Biroul Executiv Central confirmarea prezenţei la 
Congres precum şi numele delegaților din partea organizaţiilor teritoriale cu peste 500 
de membri. Norma de reprezentare este de 1 delegat la 500 de membri, precum şi 
pentru orice diferenţă care depăşeşte multiplul de 500. 
 
Documentele de organizare și desfășurare a Congresului național, respectiv Normele 
metodologice privind organizarea și desfășurarea alegerilor din luna septembrie 2018 și 
condițiile ce urmează să fie îndeplinite de membrii Corpului la depunerea candidaturilor, 
sunt postate pe site-ul oficial al Corpului www.cnpromania.ro 
(http://www.cnpromania.ro/upload/blog/Norme_alegeri_Congres_national_sept_2018_total.pdf ; http://www.cnpromania.ro/upload/blog/Anexe_HCN_19-29_06_2018-
candidaturi.pdf ). 

  PREȘEDINTE  
                 Chestor de poliție     p/SECRETAR GENERAL 
                      Comisar-șef de poliție  
                    STANCU PETRE 
 
                                 GHEȚEU LIVIU 
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