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INFORMARE 

cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința în sistem de videoconferință 

organizată de Inspectoratul general al Poliției Române pe tema organizării alegerilor locale și 

acordării drepturilor pentru polițiștii care vor desfășura misiuni 

 
 

În data de 24.09.2020 la sediul Inspectoratului General al Poliției Române s-a desfășurat ședința în sistem 

videoconferință pe tema tema organizării alegerilor locale și acordării drepturilor pentru polițiștii care vor 

desfășura misiuni. La acestă videoconferință au participat la nivel central chestor de poliție Eduard Mirițescu-

împuternicit adjunct al inspectorului general, chestor de poliție Carmen Camelia Țuicu - adjunct al inspectorului 

general, chestor de poliție Florentin Ioan Brăcea - împuternicit adjunct al inspectorului general, directorii 

Direcțiilor Management Resurse Umane, Financiar și Logistică, iar din partea organizației profesionale chestor 

de poliție Marcel Simion – secretarul general al Corpului Național al Polițiștilor. De la nivel teritorial au participat 

conducerile inspectoratelor județene de poliție, reprezentanții organizației profesionale și reprezentanți ai 

organizațiilor sindicale. 

 

Domnul chestor de poliție Eduard Mirițescu, care îndeplinește atribuțiile inspectorului general, a dispus: 

 instruirea personalului implicat în activități mai ales a celor din structurile de suport care nu au 

experiență; 

 repartizarea pe cât posibil a personalului din structurile de suport pentru activități și în locații în 

care sunt mai multe secții pentru a putea beneficia de sprijinul polițiștilor operativi; 

 Verificarea secțiilor de votare pentru a se asigura desfășurarea în condiții de siguranță a activității 

de votare dar și a condițiilor de muncă pentru polițiști; 

 Respectarea și eventual reinstruirea personalului cu privire la reguli cu privire la păstrarea și 

depozitarea armamentului pe perioada activităților; 

 Acordarea drepturilor salariale pentru activitățile desfășurate și acordarea timpului liber 

corespunzător; 

 Analizarea individuală a fiecărui caz pentru polițiștii implicați astfel încât sa se asigure pe cât posibil 

exercitarea dreptului la vot pentru aceștia; 

 Asigurarea de către structurile de logistică pe toată perioada a mijloacelor de protecție necesare; 

 Repartizarea optimizată a personalului pentru a se evita deplasările pe distanțe mari între domiciliu 

și locul în care sunt repartizați pentru desfășurarea activităților pe timpul procesului de vot; 

 

În intervenția sa domnul chestor de poliție Marcel Simion – secretarul general al Corpului Național al Polițiștilor 

a precizat că dispozițiile transmise au fost explicite și au abordat exhaustiv problematica creându-se premisele 

respectării drepturilor polițiștilor cu prilejul acestor activități. 

Totodata a adresat rugămintea șefilor de inspectorate ca în continuare să asigure respectarea OMAI 533/2005 

privind consultarea și avizarea de către structurile teritoriale ale CNP cu privire la modificările  raporturilor de 

serviciu și a programului de lucru. 

 

 

Vă precizăm că în sprijinul instruirii personalului Direcția Juridică din IGPR a elaborat Ghidul legislativ 

privind alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 pe care îl regăsiți postat pe 

rețeau internă a Poliției Române. 

 

Vă asigurăm că organizația profesională este în continuare alături de dumneavoastră și va veghea pentru 

respectarea tuturor drepturilor profesionale ale membrilor organizației.  
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