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 În ziua de 07.11.2016 la Palatul Parlamentului. o delegatie a Corpului National al 

Politistilor condusă de presedinte - comisar sef de politie Stancu Petre, din care au mai făcut 

parte comisar sef de politie Gheteu Liviu - vicepresedinte, comisar sef de politie Cristea 

Marian - Secretar general, comisar de politie Bunescu Ramona Lucia - presedinte Consiliului 

teritorial din cadrul Directiei Medicale, inspector principal de politie Antofie Petru Alexandru - 

presedinte al Consiliului teritorial din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", colonel 

(R) Vlad Sorin Gabriel - presedinte al Consiliului teritorial din cadrul D.P.A.B.D, agent sef 

principal de politie Grigore Marian - membru al Biroului Executiv Central, Agent sef principal de 

politie Mihai Dana - membru al Comisiei Buget Finante, agent sef principal de politie Zestran 

Eugen - membru al Comisiei de Cenzori şi agent sef de politie Zestran Ecaterina, având 

calitatea de invitaţi la Conferinta Nationala a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei 

(C.N.M.R). 

 Cu aceasta ocazie, în prezenţa unui public numeros şi a unor participanţi de marcă, 

dintre care amintim pe domnul Alexandru Cumpanasu - presedinte C.N.M.R, domnul 

Constantin Degeratu - vicepresedinte C.N.M.R pentru politici de aparare, domnul Costin 

Georgescu - vicepresedinte C.N.M.R pentru securitate nationala, domnul Adrian Badea - 

vicepresedinte C.N.M.R din partea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, a domnului 

Florin Iordache - presedinte al Camerei deputatilor si a altor personalitati, presedintele 

Corpului, comisar şef de poliţie Stancu Petre a rostit o alocutiune în care au fost prezentate 

succint cateva dintre priorităţile organizaţiei profesionale în ceea ce priveste imaginea profesiei 

şi necesitatea întăririi autorităţii poliţistului, dar si a problematicii specifice acestei categorii 

profesionale în actualul context economic si social din Romania. 

 Acest eveniment a reprezentat punctul de referinta al organizatiei profesionale Corpul 

National al Politistilor în a se face cunoscută în randul reprezentantilor societatii civile si în mass 

media, atributul principal al Corpului - ca organizatie a politistilor din M.A.I, fiind acela de a 

sustine drepturile si interesele membrilor sai. 
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