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În data de 06 septembrie 2018, a avut loc Adunarea Generală a 
membrilor organizaţiei profesionale Corpulul Naţional al Poliţiştilor din M.A.I. 

Aparatul Central, cu ocazia alegerilor pentru funcţiile de conducere ale Biroului 
Executiv al Consiliului Departamentului din M.A.I. – Aparat central. 

La acestă activitate a participat, ca reprezentant al Biroului Executiv Central 
din CNP, vicepreședintele  Corpului, comisar şef de poliţie Gheţeu Liviu. 

În cadrul şedinţei, participanţii au fost informaţi cu privire la principalele 
activităţi desfăşurate de organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor. 

Tot în cadrul adunării generale, reprezentantul Biroului Executiv Central a 
răspuns diverselor probleme ridicate de membri C.N.P. şi a făcut o informare cu 

privire la modul în care  sunt  reprezentate interesele membrilor Corpului în faţa  
reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne. 

De asemenea s-a prezentat succint modul în care organizaţia profesională 

este alături de membrii săi,  dar şi de familiile acestora, în ceea ce priveşte 
asigurările de viaţă, de sănătate precum și alte avantaje asigurate de C.N.P.  

membrilor săi. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma desfăşurării activităţii de alegeri, componenţa Biroului Executiv al 

Consiliului Departamental al M.A.I. – Aparat Central este următoarea: 
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1- Comisar șef de poliție Roșu Adina, preşedinte; 

2- Comisar șef de poliție Crețu Cornel,  vicepreședinte; 

3- Subcomisar de poliție Porojan Claudiu Petre, vicepreședinte; 

4- Agent șef principal de poliție Florea Gheorghe, secretar; 

5- Subcomisar de poliție Antofie Alexandru Petru, membru; 

6- Subinspector de poliție Bârsan Claudia, membru ; 

7- Comisar șef de poliție Cazacu Nicușor,  membru; 

8- Subinspector de poliție Raicu Marian, membru; 

9- Comisar de poliție Rusu Bogdan George, membru. 

 

Dorim succes noilor membri ai Biroului Executiv al Consiliului 

Departamental al M.A.I. – Aparat Central şi mulţumim tuturor participanţilor 
pentru prezenţă, aspect ce dovedeşte dorinţa de implicare în activitatea 

organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor. 
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