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NORME METODOLOGICE 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor din luna septembrie 2018  

cu ocazia Congresului Naţional 

 

 

Art. 1 – Măsuri organizatorice: 

A) Având în vedere Hotărârea Consiliului Național nr. 3 din data de 20.04.2018 privind 

convocarea în sesiune extraordinară a Congresului Național se stabilește calendarul 

activităților de organizare, după cum urmează: 

 

(1) 29.06.2018: Sesiunea extraordinară a Consiliului Național  

Stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinescă candidații pentru funcțiile 

detașate de secretar general, trezorier general, membru detașat al Biroului Executiv 

Central, membru detașat al Comisiei de cenzori, precum și funcțiile nedetașate de 

președinte detașat al Comisiei juridice și de disciplină, de președinte nedetașat al 

Comisiei resurse umane. 

Adoptarea NORMELOR METODOLOGICE privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, cu ocazia Congresului Naţional convocat în sesiune extraordinară; 

(2) 29.06. – 13.07.2018 ora 14,00: Depunerea candidaturilor;  

Candidații vor depune solicitarile de candidatură la Biroul Executiv Central prin 

următoarele modalități: personal, la secretariatul Corpului Național al Polițiștilor sau 

prin poștă pe adresa Corpului Național al Polițiștilor din municipiul București, strada 

Mihai Vodă nr.6, sector 5; 



 

(3) 30.08.2018: Ședința Biroului Executiv Central de evaluare a candidaturilor și 

întocmire a propunerilor către Consiliul Național  

(4) 30.08.2018: Sesiunea extraordinară a Consiliului Național  

Validarea candidaturilor depuse pentru funcțiile detașate de secretar general, 

trezorier general, membru detașat al Biroului Executiv Central, membru detașat al 

Comisiei de cenzori, precum și funcțiile nedetașate de președinte nedetașat al 

Comisiei juridice și de disciplină, de președinte nedetașat al Comisiei resurse umane; 

(5) 30.08. – 04.09.2018: Comunicarea rezultatului validării candidaților,  

Activitatea  se va realiza de către Biroul Executiv Central prin secretarul general; 

(6) 05.09. – 06.09.2018: Depunerea contestațiilor  

Contestațiile se depun prin următoarele modalități: personal, la secretariatul Corpului 

Național al Polițiștilor sau prin poștă pe adresa Corpului Național al Polițiștilor din 

municipiul București, strada Mihai Vodă nr.6, sector 5; 

(7) 10.09. – 11.09.2018: Analiza și soluționarea contestațiilor  

Activitatea  se va realiza de către o comisie de soluționare a contestațiilor, a cărei 

componență este stabilită prin decizie a președintelui Corpului; 

(8) 12.09. – 13.09.2018: Comunicarea rezultatului analizei contestațiilor  

Activitatea  se va realiza de către Biroul Executiv Central prin secretarul general; 

(9) 20.09.2018 – Deplasarea delegaților la Congres 

(10)  21.09. – 22.09.2018 – Sesiunea extraordinară a Congresului Național 

(11)  23.09.2018 – Deplasarea delegaților la unități  

 

B) Activități specifice pentru desfășurarea sesiunii extraordinare a Congresului 

Național al Corpului 

(1) La intrarea în sala unde va avea loc Sesiunea de alegeri, se va face prezenţa pe 

bază de  semnătură a membrilor delegaţi, conform convocatorului. 

(2) Membrii delegaţi la Congres sunt preşedinţii consiliilor teritoriale, delegaţii din 

organizaţiile teritoriale cu peste 500 de membri, membrii Biroului Executiv Central, 

preşedinţii Comisiei de cenzori şi comisiilor de specialitate, precum şi membrii 

acestor comisii. 

(3) Lucrările Sesiunii de alegeri vor fi conduse de către un prezidiu ales prin vot 

deschis, compus din trei membri. Preşedintele prezidului  se desemnează de 

membrii prezidiului, dintre aceștia.  

(4) După verificarea îndeplinirii cvorumului, conform art. 32 alin. 3 din H.G. 1305/2002, 

preşedintele prezidiului va anunţa prezenţa, va declara caracterul statutar al lucrărilor 

şi va prezenta participanţilor procedura desfăşurării alegerilor. 



 

(5) La nivelul Congresului se aleg prin vot deschis următoarele comisii: 

a) Comisia de redactare a procesului-verbal, alcătuită din doi membri, aleşi din rândul 

celor prezenţi, dintre care unul va fi secretarul cu funcţie administrativă de la sediul central al 

Corpului, mai puţin candidaţii.  

b) Comisia de numărare şi validare a voturilor, alcătuită din trei membri, aleşi din rândul 

celor prezenţi, mai puţin candidaţii, dintre care unul va avea calitatea de preşedinte. Aceştia 

nu vor putea fi soţi, rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu vreunul dintre candidaţi. 

c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, alcătuită din trei membri, aleşi din rândul celor 

prezenţi, mai puţin candidaţii, dintre care unul va avea calitatea de preşedinte – licenţiat în 

ştiinţe juridice. Aceştia nu vor putea fi soţi, rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu vreunul 

dintre candidaţi. 

(6) Preşedintele prezidiului prezintă Congresului candidaturile validate, după care dă 

cuvântul fiecărui candidat, în limita timpului aprobat de Congres. 

 

Art. 2 – Buletinele de vot 

(1) Buletinele de vot vor fi tipărite pe hârtie albă, în format A5 şi ştampilate pe verso cu 

ştampila Corpului, de către Biroul Executiv Central. 

(2) Acestea vor avea forma şi conţinutul conform modelului din Anexa nr.2, iar numele şi 

prenumele candidaţilor validați vor fi înscrise în dreptunghiuri de dimensiuni egale, în ordine 

alfabetică. 

(3) Numărul buletinelor de vot distribuite de Comisia de numărare și validare a voturilor va 

trebui să corespundă cu numărul delegaților prezenţi în sală. 

(4) Atestarea numărului de buletine de vot se face prin întocmirea unui proces-verbal, 

conform modelului din Anexa nr. 3, semnat de preşedintele Comisiei de numărare şi validare 

a voturilor, care le va prelua de la secretarul general. 

(5) Buletinele de vot rămase nedistribuite vor fi anulate de către Comisia de numărare şi 

validare a voturilor, pe bază de proces-verbal, conform modelului din Anexa nr.4, prin 

bararea pe diagonală a buletinelor cu trecerea mențiunii ANULAT și semnarea de către 

președintele Comisiei de numărare și validare a voturilor. 

Art. 3 – Desfăşurarea votului 



 

(1) Conform art. 33 lit. „a” din H.G. 1305/2003, Congresul Naţional alege prin vot secret, cu 

majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate candidații pentru funcțiile detașate de secretar 

general, trezorier general, membru detașat al Biroului Executiv Central, membru detașat al 

Comisiei de cenzori, precum și pentru funcțiile nedetașate de președinte nedetașat al 

Comisiei juridice și de disciplină, de președinte nedetașat al Comisiei resurse umane;  

(2) Participanţilor la Sesiunea de alegeri li se vor distribui de către Comisia de numărare și 

validare a voturilor câte un singur buletin de vot, pentru fiecare funcție în parte, pe bază de 

semnătură. 

(3) După primirea buletinului de vot, participanţii vor intra în cabinele special amenajate, unde 

vor aplica ştampila “VOTAT CNP” în dreptunghiul în care este înscris numele şi prenumele 

candidatului pe care doresc să îl voteze.   

(4) Fiecare participant întroduce buletinul de vot în urna special amenajată, care va fi sigilată 

de către președintele Comisiei de numărare și validare a voturilor cu autocolant purtând 

însemnele Corpului. 

(5) După încheierea votului, sub supravegherea membrilor prezidiului, Comisia de numărare 

şi validare a voturilor va desigila urna şi va proceda la numărarea voturilor, în locul special 

amenajat, la vedere, în sala unde va avea loc Sesiunea de alegeri. 

(6) Buletinele de vot vor fi nule dacă: 

a) nu au aplicată pe verso ştampila Corpului; 

b) au forma, culoarea şi conţinutul diferit de cele distribuite de Comisia de numărare și 

validare a voturilor; 

c) prezintă adăugiri sau ştersături cu privire la candidaţii înscrişi, ori alte însemnări; 

d) nu au aplicată nici o ştampilă în niciunul dintre dreptunghiuri sau ea a fost aplicată în afara 

acestora; buletinul de vot care are aplicată ştampila într-un dreptunghi depăşind marginile 

acestuia, fără a atinge însă marginile unui alt dreptunghi, este considerat valabil. 

(7) Buletinul de vot va fi considerat valabil, numai dacă, urmare a votului exprimat, pe 

buletinul de vot ştampila a fost aplicată pe un singur candidat; 

(8) Dacă niciunul dintre candidaţi nu obţine majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, 

candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în ordinea numărului de voturi obţinute în turul I, 

participă la vot în turul II. Procedura aplicată turului II este similară cu cea desfășurată în turul 

I. 



 

(9) După numărarea voturilor, Comisia de numărare şi validare a voturilor va întocmi un 

proces-verbal conform modelului din Anexa nr. 5, care va fi predat prezidiului. 

(10) Preşedintele prezidiului prezintă participanţilor rezultatele votului după fiecare etapă, 

precum şi rezultatul final al alegerilor. 

(11) Procedura de vot prezentată la alin.(2) – (10) se aplică fiecărei funcții vacante supusă 

alegerii. 

 

Art. 5 – Contestaţii 

(1) Împotriva procesului-verbal cu rezultatele alegerilor, candidatul/candidaţii 

validat/validați, pot formula contestaţie scrisă doar pentru alegerile corespunzătoare funcției 

pentru care au optat, în timpul Sesiunii de alegeri, adresată Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, care se va pronunţa motivat, cu votul majorităţii membrilor săi, în sensul 

admiterii sau respingerii acesteia, înainte de trecerea la etapa următoare. 

(2) După soluționarea contestațiilor, președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor 

propune președintelui prezidiului măsuri în consecință. 

(3) Președintele prezidiului prezintă rezultatele procedurii de desfășurare a alegerilor și 

face propuneri Congresului Național. 

Ar. 6 – Validarea Consilului Național 

(1) Conform art.33 lit.”f” din Hotărârea Guvernului nr.1305/20.11.2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Național al Polițiștilor, președintele 

prezidiului supune Congresului Național propunerea de validare a constituirii Consiliului 

Național al Corpului Național al Polițiștilor pentru un mandat. 

Art. 7 – Dispoziții finale 

(1) Rezultatele finale se vor afişa la sediul central şi pe pagina de internet a Corpului. 

(2) Buletinele de vot utilizate în procesul de votare se păstrează în arhiva Corpului, pe o 

perioadă de două mandate. În aceleaşi condiţii se vor păstra toate documentele întocmite în 

timpul Sesiunii de alegeri. 

(3) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii extraordinare a Congresului 

Național sunt suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Corpului Naţional al Poliţiştilor. 
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PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 21.09.2018, în ORADEA, cu ocazia desfăşurării sesiunii extraordinare a 

Congresului Național pentru alegeri pe funcțiile vacante la Biroul Executiv Central, Comisia de 

Cenzori şi Comisiile de specialitate.  

Astăzi, data de mai sus, noi,...................................................și Comisia de numărare şi 

validare a voturilor reprezentată de ......................................................., am procedat primul la 

predarea și secundul la primirea buletinelor de vot pentru fiecare funcţie în parte după cum urmează : 

- Pentru funcția de secretar general- ...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de trezorier general- ...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de membru al Biroului executiv central(detașat)- 

...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de membru al Comisiei de cenzori (detașat)- 

...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de președinte al Comisiei juridice și de disciplină (nedetașat)- 

...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de președinte al Comisiei de resurse umane, pregătire și probleme 

sociale (nedetașat)- ...................................................buletine de vot. 

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.  

Am predat, 
 
Secretar general  

 
(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) ________________________________________ 
4. Membru  
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________ 

Secretar general (asimilate) 

Președinte/ membru 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 
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PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi, 21.09.2018, în ORADEA, cu ocazia desfăşurării sesiunii extraordinare a 

Congresului Național pentru alegeri pe funcțiile vacante la Biroul Executiv Central, Comisia de 

Cenzori şi Comisiile de specialitate.  

Astăzi, data de mai sus, noi Comisia de numărare şi validare a voturilor, am procedat la 

numărarea și anularea buletinelor de vot, rămase nedistribuite, pentru fiecare funcţie în parte după 

cum urmează : 

- Pentru funcția de secretar general- ...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de trezorier general- ...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de membru al Biroului executiv central(detașat)- 

...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de membru al Comisiei de cenzori (detașat)- 

...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de președinte al Comisiei juridice și de disciplină (nedetașat)- 

...................................................buletine de vot. 

- Pentru funcția de președinte al Comisiei de resurse umane, pregătire și probleme 

sociale (nedetașat)- ...................................................buletine de vot. 

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.  

 
 
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) ________________________________________ 
4. Membru  
(grad, nume, prenume, semnătura) ________________________________________ 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 

Numărul-în cifre și litere 
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PROCES-VERBAL 
 
 
  

Încheiat astăzi, 21.09.2018, în ORADEA, cu ocazia desfăşurării sesiunii extraordinare 

a Congresului Național pentru alegeri pe funcțiile vacante la Biroul Executiv Central, Comisia 

de Cenzori şi Comisiile de specialitate.  

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 SECRETAR GENERAL: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ......................................................   a obţinut _____ voturi, 

 2. ......................................................           a obţinut _____ voturi,  

 3. ......................................................   a obţinut _____ voturi, 

 Participă la vot pentru turul II: ________________________________________ şi 

     ________________________________________. 

 Turul II: 

 Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ________________________________________ a obţinut _____ voturi, 

 2. ________________________________________ a obţinut _____ voturi. 

 Este declarat ales:  ________________________________________. 

 

B. Pentru funcţia de TREZORIER GENERAL: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ......................................................   a obţinut _____ voturi, 

 2. ......................................................           a obţinut _____ voturi,  

 3. ......................................................              a obţinut _____ voturi, 

 Participă la vot pentru turul II: ________________________________________ şi 



 

  ________________________________________. 

 

 

 Turul II: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ________________________________________ a obţinut _____ voturi, 

 2. ________________________________________ a obţinut _____ voturi. 

 Este declarat ales:  ________________________________________. 

 

 

C. Pentru funcţiile de MEMBRU (Detașat)B.E.C.: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

 Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ......................................................   a obţinut _____ voturi, 

 2. ......................................................           a obţinut _____ voturi,  

 3. ......................................................  a obţinut _____ voturi, 

 Participă la vot pentru turul II: ________________________________________ şi 

  ________________________________________. 

 Turul II: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ________________________________________ a obţinut _____ voturi, 

 2. ________________________________________ a obţinut _____ voturi. 

 Este declarat ales:  ________________________________________. 

 

D. Pentru funcţia de PREŞEDINTE (Nedetașat)AL COMISIEI JURIDICE ŞI DE DISCIPLINĂ: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ......................................................   a obţinut _____ voturi, 

 2. ......................................................           a obţinut _____ voturi,  

 3. ......................................................  a obţinut _____ voturi, 

 Participă la vot pentru turul II: ________________________________________ şi 

  ________________________________________. 

 Turul II: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ________________________________________ a obţinut _____ voturi, 

 2. ________________________________________ a obţinut _____ voturi. 

 Este declarat ales:  ________________________________________. 

 

E. Pentru funcţia de PREŞEDINTE (Nedetașat) AL COMISIEI PENTRU RESURSE UMANE, 

PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII ŞI PROBLEME SOCIALE : 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 



 

1. ......................................................   a obţinut _____ voturi, 

 2. ......................................................           a obţinut _____ voturi,  

 3. ......................................................  a obţinut _____ voturi, 

 Participă la vot pentru turul II: ________________________________________ şi 

  ________________________________________. 

 Turul II: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ________________________________________ a obţinut _____ voturi, 

 2. ________________________________________ a obţinut _____ voturi. 

 Este declarat ales:  ________________________________________. 

F. Pentru funcţia de MEMBRU(detașat) AL COMISIEI DE CENZORI: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ......................................................   a obţinut _____ voturi, 

 2. ......................................................           a obţinut _____ voturi,  

 3. ......................................................              a obţinut _____ voturi, 

 Participă la vot pentru turul II: ________________________________________ şi 

  ________________________________________. 

 Turul II: 

Voturi exprimate: _____. Voturi anulate: _____. Voturi valabil exprimate: _____, din care: 

1. ________________________________________ a obţinut _____ voturi, 

 2. ________________________________________ a obţinut _____ voturi. 

 Este declarat ales:  ________________________________________. 

 

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.  

 

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) ______________________________________________ 
 
4. Membru  
(grad, nume, prenume, semnătura) ______________________________________________ 
 
5. Membru  
(grad, nume, prenume, semnătura) ______________________________________________ 

 


