
    

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

   

 

 

 

INFORMARE 

 
 

La data de 25 iulie 2019, la sediul IPJ Tulcea a  avut  loc  Adunarea generală a membrilor 
organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor, activitate urmată de desfăşurarea 
alegerilor pentru funcţiile de conducere ale Consiliului Teritorial. Din partea Biroului Executiv Central 

a participat  Trezorierul General al Corpului Național al Polițiștilor, comisar-șef de poliție Iorga 
Marius, care a și condus lucrările Adunării Generale. 

 
În deschiderea Adunării Generale, comisar-șef de poliție Iorga Marius, a prezentat 

participanţilor structura organizatorică şi obiectivele organizaţiei profesionale din Strategia de 

dezvoltare a corpului. Totodată, a evidenţiat că singura organizație profesională din Ministerul 
Afacerilor Interne, Corpul Național al Polițiștilor este alături de membrii săi având o contribuție 

substanțială la asigurarea lor de sănătate. A mai precizat că organizaţia profesională Corpul Național 
al Polițiștilor a colectat sume reprezentând 2% din impozitul pe venitul din salarii urmând ca toate 

sumele depuse să fie îndreptate exclusiv pentru îndeplinirea unor obiective comune ale corpului și 
ale unităților în care își desfășoară activitatea polițiștii, respectiv: 

 îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru polițiști;  

 creșterea nivelului de dotare a polițiștilor; 
 pregătire profesională.  

 
 

De asemenea, a informat că la nivelul Corpului Naţional al Poliţiştilor au fost iniţiate 

demersuri judiciare în scopul obţinerii drepturilor salariale la nivelul funcţiei maxime în plată. 
 
După aceste prezentări s-au desfășurat alegerile propriu-zise și urmare a votului membrilor 

participanți a fost ales noul Consiliu Teritorial cu următoarea componență: 
 BOTEZATU GEORGE PETRU – președinte 

 TITORENCO IVAN - vicepreședinte 
 PETCU MIRCEA CRISTIAN – vicepreședinte 
 STAICU IULIANA - trezorier 

 TAFLARU ALINA – secretar 
 ILIESCU CRISTIAN – membru 

 PÎRCIOG MARIAN – membru 
 BOBOCEA LENUȚA – membru 
 IFTIM VALENTIN– membru 
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În încheierea Adunării Generale, comisar-șef de poliție Iorga Marius, a urat succes noii echipe 
în îndeplinirea obiectivelor din strategia stabilită. 

Mulțumim tuturor participanților la Adunarea generală, care au dovedit interes cu privire la 
activitatea organizației profesionale Corpul Național al Polițiștilor. 
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