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În perioada 20-23.09.2018 s-a desfășurat Congresul Național al Corpului 

Național al Polițiștilor, în sesiune extraordinară, organizat în municipiul Oradea, 
județul Bihor, la care au participat președinții organizațiilor de la nivel departamental 

și teritorial, precum și delegați ai acestora.  
Ședința a fost deschisă de Președintele Corpului, chestor de poliție Stancu Petre,  

care a mulțumit gazdei organizației profesionale – domnul comisar-șef de poliție Haniș 
Alin – inspectorul șef al IPJ Bihor. 

În continuare Președintele Corpului l-a prezentat pe invitatul de onoare 

Directorul General al Muzeului Țării Crișurilor, profesor universitar doctor Chiriac  
Aurel care a făcut o incursiune în istorie, cu tema ”Oradea și Bihorul în contextul Marii 

Unirii de la 1 decembrie 1918”. 
Lucrările Congresului au continuat cu un scurt bilanț  privind acțiunile 

întreprinse în perioada martie – septembrie 2018, după cum urmează: 
 

 Organizarea alegerilor în vederea constituirii Consiliilor la nivel 
departamental și teritorial; 

 Susținerea de prezentări ale organizației profesionale în cadrul unităților de 
învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne; 

 Recrutarea la Corpul Național al Polițiștilor a personalului cu abilități de 
comunicare și IT pentru dezvoltarea unei platforme care să poată fi folosită 

în sprijinul membrilor; 
 Prezența reprezentanților CNP la concursuri/examene pentru promovarea 

în funcţii a poliţiştilor, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor ori încadrarea 

de personal din sursă externă; 
 Monitorizarea și informarea cu privire la noile apariții legislative din 

domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne; 
 Emiterea unor puncte de vedere în cadrul Comisiilor de Dialog Social cu 

privire la modificarea unor legi, ordonanțe ori hotărâri ale guvernului sau 
norme metodologice; 

 
 

 



”Unitas per Veritatem” 

    

 Participarea activă a reprezentanților CNP la dezbaterile publice care au 

avut ca obiect pachetul legislativ de întărire a autorității polițistului și 
implicarea societății civile prin Coaliția Națională pentru Modernizarea 

României în susținerea acestuia; 
 Susținerea intereselor profesionale ale polițiștilor în cercetările 

prealabile/disciplinare și de asemenea reprezentarea organizației 
profesionale în fața autorităților; 

 Inițierea și susținerea demersurilor judiciare privind acordarea și plata 

salariului la nivel maxim prin actualizarea sporului de fidelitate conform 
OUG 83/2014 aprobată prin legea 71/2015; 

 Întreprinderea demersurilor în scopul reglementării deficiențelor privind 
reținerea cotizației lunare de către structurile de financiar; 

 Obținerea autorizării pentru amplasarea monumentului dedicat polițiștilor 
căzuți la datorie; 

 Promovarea profesiei de polițist și a organizației profesionale cu prilejul 
diverselor activități: 

o aniversări (Ziua DGA, 50 ani de la înființarea Școlii de Agenți de 
Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, Ziua Porților Deschise, Ziua 

Copilului, Săptămâna prevenirii criminalității); 
o întâniri oficiale interne sau internaționale (Cooperare polițienească 

româno-ungară, Simpozion Internațional-Evaluarea Componentă 
Principală a Sistemului Educațional al Poliției desfășurat la Școala de 

Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea, 

Întâlnirea Șefilor de Poliție din statele membre ale Forumului de la 
Salzburg) 

o convocări profesionale - specialitățile ordine publică și prevenirea 
criminalității, control; 

o festivitățile de absolvire și de acordare a gradelor profesionale 
ofițerilor și agenților de poliție; 

o cultural-sportive (concursuri de pescuit – Harghita, Botoșani, BRN 
Brăila, competiții sportive – Cupa Primăverii STPF Tulcea, Finala 

Campionatului de tir al MAI, Concurs Moto Germania, Ziua 
Internațională a Șahului-IPJ Botoșani, Cupa Presei la Minifotbal, 

Cupa Primăverii la minifotbal – IPJ Suceava, Cupa Verii la minifotbal 
– IPJ Mureș, Campionatul de Fotbal – STPF Caras Severin, concursul 

de gătit – IPJ Caraș Severin, Concursul Național Educație Rutieră – 
Educație pentru Viață, Acțiunea Umanitară – STPF Botoșani, Cupa 

Structurilor de Intervenție, în baza parteneriatului cu Centrul 

Cultural al MAI desfășurarea unor spectacole ale Ansamblului 
Ciocârlia la IPJ Argeș, Dâmbovița, Călărași, Giurgiu, Școala 

Câmpina).  
 Reînnoirea parteneriatul cu LUKOIL SA, iar beneficiile ca urmare a folosirii 

cardului sunt evidențiate în reducerea semnificativă aplicată la achiziția de 
carburant; 

 De asemenea Corpul Național al Polițiștior s-a remarcat prin autenticitate, 
oferind membrilor săi, asigurare de viață GRATUITĂ, asigurare privată de 

sănătate, legitimații de membru și port legitimații, parteneriate unice pe 
piață, cu Eden Travel, Orange România, Kiwi Finance, Marsh România și 

Groupama. Un aspect important privind asigurarea oferită de Groupama, 
este că au fost plătite despăgubiri în 18 dosare de deces, alte 4 dosare 

fiind în lucru. Pentru celelalte cauze s-au acordat despăgubiri în 82 de 
dosare, alte 25 fiind de asemenea în procedură de analiză.; 
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În cadrul sesiunii extrordinare a fost parcursă procedura de alegeri, activitățile 
derulate au avut ca principal obiectiv ocuparea funcțiilor vacante și validarea 

Consiliului Național.  
După susținerea prezentărilor privind proiectele candidaților, în urma votului 

secret și liber exprimat, în conformitate cu prevederile legale, a fost validat Consiliul 
Național în următoare componență: 

 PREȘEDINTE – Chestor de poliție PETRE STANCU; 

 VICEPREȘEDINTE – Comisar-șef de poliție Ghețeu Liviu; 
 VICEPREȘEDINTE (nedetașat) - Comisar-șef de poliție Buțan Virgil; 

 SECRETAR GENERAL – Chestor de poliție Simion Marcel; 
 TREZORIER GENERAL - Comisar-șef de poliție Iorga Marius Nicolae; 

 PREȘEDINTE COMISIA DE CENZORI (nedetașat) - Comisar-șef de poliție 
Voinea Mihăiță Cătălin; 

 PREȘEDINTE COMISIA PENTRU RESURSE UMANE, PERFECȚIONAREA 
PREGĂTIRII ȘI PROBLEME SOCIALE (nedetașat) – Subcomisar de poliție 

Antofie Alexandru; 
 MEMBRU B.E.C - Subcomisar de poliție Bădilă Florentin Marian; 

 MEMBRU B.E.C (nedetașat) - Comisar-șef de poliție Mîndru Marin; 
 

De asemenea în cadrul Congresului au fost organizate alegeri și pentru funcția 
de Membru al Comisiei de Cenzori, iar în urma votului exprimat pentru această funcție 

a fost ales comisarul de poliție Rusu Bogdan. 

 
O importanță deosebită în cadrul evenimentului a avut, recapitularea 

obiectivelor Strategiei Corpului Național al Polițiștilor, astfel prin atingerea acestora 
relevându-se contribuția semnificativă a organizației în îndrumarea și consilierea 

membrilor în activitatea socio-profesională. 
 

În următoarea perioadă vor fi realizate următoarele obiective: 

 
 Continuarea demersurilor de obținere a calității de organ al poliției 

judiciare și pentru alte categorii de beneficiari mai ales de la nivelul 
structurilor de ordine și siguranță publică; 

 Participarea în scopul susținerii intereselor membrilor în cadrul Comisiei de 

Dialog Social, Subcomisiei de Dialog Profesional, cu prilejul 
videoconferințelor, consiliilor sau grupurilor de lucru care au ca subiect al 

ordinii de zi drepturile profesionale ale polițiștilor; 
 Crearea unei aplicații prin care să se poată transmită automat către 

membrii informările/avantajele; 
 Încheierea de parteneriate și cu alți producători de carburanți din 

România; 
 Editarea unei reviste CNP cu apariție anuală, în format electronic și letric, 

cu activitățile organizației nivel teritorial și central; 
 Introducerea aspectelor legislative care vizează Corpul Național al 

Polițiștilor, în tematica de studiu a studenților și elevilor din unitățile de 
învățământ ale M.A.I, precum și prezentări ale organizației profesionale 

polițiștilor care participă la cursuri de formare profesională; 
 Organizarea și desfășurarea alegerilor la Consiliile Teritoriale al căror 

mandat a expirat sau nu au fost constituite organizații teritoriale; 

 Până la 15 noiembrie distribuirea materialelor promoționale către Consiliile 

Teritoriale; 
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Corpul Național al Polițiștilor mulțumește tuturor participanților la ședință pentru 

implicarea activă în demersurile susținute, dorind totodată succes în activitățile 
desfășurate de către Președinții Consiliilor Teritoriale în sprijinirea și îndrumarea 

membrilor CNP în dezvoltarea abilităților socio-profesionale. 
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