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În data de 15 noiembrie 2018, a avut loc Adunarea Generală a membrilor 

organizaţiei profesionale Corpulul Naţional al Poliţiştilor din Inspectoratul General 
pentru Imigrări cu ocazia alegerilor pentru funcţiile de conducere ale Consiliului 

Teritorial. 
La acestă activitate au participat, ca reprezentanți ai Biroului Executiv Central 

din Corpul Național al Polițiștilor, vicepreședintele corpului, comisar şef de poliţie 
Gheţeu Liviu, secretarul general, chestor de poliție Simion Marcel și trezorierul 

general, comisar de poliție Iorga Marius. 
În cadrul şedinţei, participanţii au fost 

informați de secretarul general, chestor de poliție 

Simion Marcel  cu privire la principalele activităţi 

desfăşurate de organizația profesională Corpul 

Național al Polițiștilor, la modul în care  sunt  
reprezentate interesele membrilor Corpului în 

faţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor 
Interne și a dorit să  asigure că la nivelul Corpului  

există disponibilitate  şi deschidere pentru o bună 
colaborare în interesul soluţionării tuturor 

problemelor profesionale şi sociale ale 
membrilor.   

 Totodată, a anuțat membrii participanți ca organizația profesională Corpul 
Național al Polițiștilor a luat decizia de a colecta sumele reprezentând 2% din venitul 

pe salarii într-un cont distinct, special deschis, urmând ca aceste sume  depuse să fie 
îndreptate exclusiv pentru îndeplinirea unor obiective ale corpului și ale unităților în 

care își desfășoară activitatea polițiștii, respectiv: îmbunătățirea condițiilor de muncă 
pentru polițiști, creșterea nivelului de dotare a polițiștilor și nu în ultimul rând pentru 

pregătirea profesională a polițiștilor. 

Trezorierul general al corpului comisar de poliție Iorga Marius, a prezentat 
Hotărârea Consiliului Național al CNP privind utilizarea fondurilor bănești ale corpului și 

aspecte referitoare la cotizația de membru.  
În urma desfăşurării  alegerilor, componenţa Consiliului Teritorial  al 

Inspectoratului General pentru Imigrări  este următoarea: 
Președinte: Colea Cornel Mirel 

Vicepreședinte: Drăgoi Octavian Laurențiu 
Vicepreședinte: Predescu Octavian 

Secretar: Făget Lucrețiu Eduard 
Membru: Gudacu Marius Stelian 

Membru: Ioachim Laurențiu 
Membru: Mali Cătălina Ioana 

Membru: Răileanu Radu 
În încheierea Adunării Generale, vicepreședintele 

Corpului, comisar-șef de poliție Ghețeu Liviu a urat succes noii echipe în îndeplinirea 

obiectivelor și a prezentat strategia de prezent și viitor a Corpului,  demersurile  Biroului 
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Executiv Central care trebuie comunicate  tuturor membrilor, dar și  ofertele pentru 

polițiști  și familiile acestora. Totodată, a reamintit participanților că pentru prima dată 
în istoria Ministerului Afacerilor Interne, Corpul Național al Polițiștilor susține financiar 

o asigurare de viață pentru toți membrii acesteia și are o contribuție substanțială la 
asigurarea lor de sănătate. 
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