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 Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul 

Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului afacerilor 

interne privind Dispoziția/ Ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_DZU_OZU.pdf 

 

Proiectul vizează în principal următoarele aspecte:  
 

 posibilitatea utilizării sistemelor informatice de management electronic al 
documentelor în procesul de redactare şi gestionare a Dispoziției de zi pe 

unitate, Ordinului de zi pe unitate și a Situației zilnice privind asigurarea 
continuității și dinamica personalului la nivelul conducerii MAI și șefilor unităților 

MAI;  
 extinderea domeniului de aplicare a actului normativ şi în unitățile militare din 

cadrul MAI, în ceea ce privește modul de redactare şi gestionare a Ordinului de 
zi pe unitate;  

 stabilirea modalității de gestionare a Dispoziției de zi pe unitate și a Ordinului de 
zi pe unitate în situația în care acestea se regăsesc în Lista cuprinzând 

categoriile de informații clasificate elaborate la nivelul unităţii respective şi nu 

au fost declasificate la nivelul unităţii;  
 stabilirea clară, prin introducerea unui capitol distinct în conținutul Dispoziției de 

zi pe unitate şi Ordinului de zi pe unitate, a modalității de consemnare a 
comunicărilor restante care nu au fost menționate în documentele elaborate în 

ultima zi lucrătoare; 
 reglementarea modalității de redactare și gestionare a Situației zilnice privind 

asigurarea continuității și dinamica personalului la nivelul conducerii MAI și 
șefilor unităților MAI;  

 clarificarea modului de difuzare a extraselor din Dispoziția de zi pe unitate și 
Ordinul de zi pe unitate;  

 abrogarea O.M.I. nr.382/2003 privind redactarea Dispoziției de unitate, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 Vă informăm că propunerile, sugestiile si opiniile membrilor organizatiei 

profesionale pot fi transmise, până la data de 06 noiembrie 2020 pe adresa de e-mail: 

cnp@cnpromania.ro.  
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