
Scurtă istorie a Corpului Naţional al Poliţiştilor 
 
 

Apariţia Corpului Naţional al Poliţiştilor ca organizaţie profesională a fost una din măsurile din 
cadrul reformei  instituţionale  a  ministerului  în perioada  2000  –  2004,  stabilite  în  vederea  aderării 
României la Uniunea Europeană, prin Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului. 

Organizaţia profesională este constituită şi îşi exercită atribuţiile în scopul promovării intereselor 
profesionale, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislaţia în domeniu, precum 
şi al apărării drepturilor legitime ale acestora, în cadrul M.A.I. 

Corpul Naţional al Poliţiştilor reprezintă forma de organizare pe criteriul profesional, autonomă, 
apolitică şi nonprofit a poliţiştilor, este persoană juridică de drept public, autonomă faţă de structurile 
din care provin membrii săi, şi este format din departamente şi organizaţii teritoriale. 

Corpul s-a organizat şi funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit 
Legii  nr.  360/2002  privind  Statutul  poliţistului  şi  celorlalte  prevederi  legale  care  reglementează 
activitatea structurilor din care provin membrii săi. 

Având deviza “Unitas Per Veritatem”, Corpul Național al Poliţiştilor și-a propus să apere 
valorile comune ale polițiștilor. Împreună am stabilit aceste valori comune: profesionalism, 
responsabilitate, transparență, integritate, cooperare, respectarea drepturilor și libertăților omului, 
orientare către cetățean, stabilitate în exercitarea funcției publice, adaptare și flexibilitate, prioritatea 
intereselor și drepturilor profesionale în fața celor personale.  

 
Corpul a preluat din mers experienţa europeană similară şi s-a adaptat situaţiei social-politice 

româneşti datorită a două condiţii favorizante: 
1. A  fost înfiinţat sub îndrumarea şi după proiectele similare ale consilierilor de preaderare la 

Uniunea Europeană: Ricardo Luis Call, Pedro Martinez (Spania), respectiv Andrew Felton, 
Stephen Foster (M.Britanie). 
Organizaţii profesionale similare se regăsesc în mai multe state ale Uniunii Europene, modelul 

nostru fiind inspirat de consilierii britanici după „The Police Federaţion of England and Wales”, 
constituită încă din 1919, reglementată în prezent prin Legea Poliţiei din 1996 şi care cuprinde 
aproximativ 139.000 de poliţişti, ceea ce reprezintă 95% din totalul poliţiştilor din Anglia şi Ţara 
Galilor. 

 Aceste organizaţii acţionează ca asociaţii reprezentative şi profesionale, menite să influenţeze 
cariera şi standardele profesionale şi de viaţă ale poliţiştilor. 

2. În comitetul de iniţiativă şi în primele organe de conducere s-au aflat poliţişti cu experienţă 
profesională, cu un comportament moral recunoscut, dornici de schimbare, de promovare  a noului, de 
înlocuire a mentalităţilor învechite specifice sistemului militar şi a dezvoltării practicilor necesare în 
apărarea drepturilor şi intereselor poliţiştilor, ca funcţionari publici cu statut special. 

 
Pentru constituirea Corpului, ministrul administraţiei şi internelor Ioan Rus a emis ordinul nr. 

436/16.04.2003, desemnând următorul comitet de iniţiativă: 
Cst. pr. Ion-Gheorghe APOSTOL, Cst. Ion GRECU, Cst. Pandelea PELMUŞ, cms.şef Nicolae 

DINCULESCU, Cms.şef Ionel CRĂCIUN, Cms.şef Gheorghe ENACHE, Cms.şef Vlad BARBU, 
Cms.şef Ion ANGHEL, Cms.şef Titi GEORGESCU, Cms.şef Dumitru ŞONICĂ, Cms.şef Gheoghe 
BOBLEA, Cms.şef  Viorel  POPA,  Cms.şef  Dorinel  RUJOIU-MARE,  Cms.  Gheorghe  POPA,  
Scms.  Cătălin NECULA.   

 
La 27.02.2004, ministrul Ioan Rus aprobă organigrama structurii de personal cu activitate 

permanentă a Corpului şi calendarul activităţilor premergătoare primului Congres din 19.03.2004. 
Organigrama cuprindea 23 de posturi, în care 19 urmau să fie alese la Congres. Din total, urmau a 

fi salarizaţi din fondurile Corpului 11 poliţişti incluzând 4 de la Compartimentul Administrativ. 
La primul Congres al Corpului s-au prezentat 266 de participanţi: preşedinţi de organizaţii 

teritoriale, departamentale şi delegaţi, conform normelor de reprezentare stabilite. 
La primul Congres al C.N.P organizat la Bucuresti au fost aleşi: 

-    Preşedinte: Comisar de poliţie Vieriu Constantin 
-   Ceilalţi membri ai Biroului Executiv Central: Vicepreşedinţi: Cms.şef Popescu Cristian, Scms. 



Gruia  Marian,  Secretar  General  Col.  Dobre  Ion,  Trezorier:  Cms. şef  Butunoiu-Radu  Liviu  
Cătălin, membri:, col. Cărbunaru Nistor, Cms. Sichet Gheorghe. 

-    Comisia de cenzori: Cms.şef Andrei Marian şi apoi, din 2005 Cms.şef Dobrescu Iulian 
-    Comisia M.R.U.: Cms.şef Chirică Emilian, Cms.şef Dobreanu Dănuţ. 
-    Comisia de buget finanţe: Cms.şef Baicu Florea, Scms. Staicu Claudiu Florin. 

        -    Comisia juridică şi de disciplină: Cms. Negreanu Victor, Insp. Paraschiv 
Toader. 
           La cel de-al doilea Congres al C.N.P. care s-a tinut la Calimanesti-Caciulata, in jud.Valcea in 
perioada 27-30.09.2008, au fost alesi in Biroul Executiv Central: Presedinte: Cms.sef Dobrescu Iulian, 
vicepresedinti: Cms.sef Negreanu Victor si Cms.sef Asofronie Constantin. Secretar General col.(r) 
Dobre Ion, Trezorier General Cms.sef Baicu Florea, iar membrii in BEC au fost alesi urmatorii: Cms.sef 
Cristea Marian,Ag.sef Ilie Sorin, Cms.Coste Dorin si Cms.sef Zmau Dumitru. In componenta organelor de 
conducere mai faceau parte: 
           Comisia de buget finante a fost alcatuita din Cms.sef Enache Ion, Presedinte si Ag.sef adj. 
Dobrescu Antonela-Alina, iar la Comisia de resurse umane, perfectionarea pregatirii profesionale si 
probleme sociale a fost ales Presedinte Scms. Berechea Florin. 
           Insp.pr. Marin Ionel a fost ales Presedinte al Comisiei juridice si de disciplina, ajutat fiind de 
membrii Scms. Stancu Petre si Scms. Dinu Ionel.  Ag.sef  Zestrean Eugen a fost ales membru al Comisiei 
de cenzori. 
           Congresul al III lea al Corpului National al Politistilor s-a desfasurat in perioada 27-30 
septembrie 2012, in Poiana Brasov, jud.Brasov. Membrii delegatiilor participante au votat in unanimitate 
Consiliul National al Corpului in urmatoarea componenta: 
Cms.sef  Negreanu Victor - Presedinte C.N.P. 
Cms.sef  Caragata Marian – Vicepresedinte 
Cms.sef  Neata Eugen – Vicepresedinte 
Cms.sef  Cristea Marian – Secretar general 
Cms.sef  Baicu Florea – Trezorier general 
Cms.sef  Gheteu Liviu – membru BEC 
Ag.sef Ilie  Sorin – membru BEC 
Cms.sef  Coste Dorin – membru BEC nedetasat 
Cms.sef  Neamt Gheotghita – membru BEC nedetasat 
Cms.sef  Radu Constantin Alexandru – Presedintele Comisiei de cenzori 
Cms.sef  Enache Ion – Presedintele Comisiei buget finante 
Cms.sef  Berechea Ilie Florin – Presedintele Comisiei Resurse Umane 
Cms.sef  Stancu Petre – Presedintele Comisiei Juridice si de Disciplina. 

          In prezenta membrilor delegatiilor CNP la cel de-al patrulea Congres al Corpului National 
al Politistilor care a  avut loc la Sibiu, in perioada 13-15 octombrie 2016 au fost alesi urmatorii in 
functiile de conducere ale Corpului: 
Cms.sef  Stancu Petre – Presedinte C.N.P. 
Cms.sef  Gheteu Liviu – Vicepresedinte 
Cms.sef  Butan Virgil Vasile – Vicepresedinte (nedetasat) 
Cms.sef  Baicu Florea – Trezorier general 
Cms.sef  Cristea Marian – Secretar general 
Ag.sef pr. Grigore Marian – Membru 
Cms.sef  Mandru Marin – Membru nedetasat 
C O M I S I I 
Cms sef  Pampu -  Romanescu Liviu – Presedinte al Comisiei Juridice si  de Disciplina (nedetasat) 
Cms.sef  Mendre Marius Bogdan – Membru presedinte al Comisiei Juridice si  de Disciplina 
Cms sef  Voinea Mihaita-Catalin – Presedinte al Comisiei de Cenzori (nedetasat) 
Ag.sef pr. Zestran Eugen – Membru al Comisiei de Cenzori 
Insp.pr. Badila Florentin Marian – Presedintele Comisiei Resurse Umane (nedetasat) 
Cms. Surubaru Valentin Marian – Membru al Comisiei Resurse Umane 
Cms. Iorga Marius Nicolae - Presedintele Comisiei Buget Finante (nedetasat) 
Ag.sef pr. Mihai Dana – Membru al Comisiei Buget Finante 



 
Realizări mai importante ale Corpului  
 
Corpul Naţional al Poliţiştilor împlineşte 13 ani de existenţă şi funcţionare la 19 martie 2017, vârstă 
la care  a căpătat o identitate, şi-a facut auzită vocea şi s-a facut văzut şi apreciat ca o organizaţie 
profesională serioasă, care apără drepturile şi interesul poliţiştilor. . 
Vă reţinem atenţia cu doar câteva dintre realizările socio-profesionale ale acestei organizaţii, cu 
menţiunea că ele reprezintă numai o parte a unor implicări în dezvoltarea şi apărarea unei profesii   
care pătimeşte  atât din raţiuni istorice, dar şi ca urmare a mentalităţii unei parti a populaţiei. . 
 
  Pe linia participării la elaborarea de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la 
statutul poliţistului: 
 - prin demersuri şi solicitări adresate Ministerului Administraţiei şi Internelor, s-au făcut 
propuneri referitoare la  susţinerea  unui  sistem  separat  de  salarizare  şi  pensionare  a  poliţiştilor  
faţă  de  alţi funcţionari publici manifestându-ne opoziţia faţă de reducerea sporurilor şi 
recompenselor materiale pentru poliţişti, deoarece, exercitarea atribuțiilor de serviciu presupune din 
partea polițiștilor apărarea drepturilor si libertățiilor fundamntale ale persoanei,a  proprietății private 
si publice, prevenirea și descoperirea infracțiuniilor, respectarea ordinii și liniștii publice. Am avut și 
avem în vedere încadrarea făcută de  Legea 360/2002, ca funcționari publici cu statut special, in ceea 
ce privește sistemul separat de salarizare dar și existența Casei de pensii Sectoriale a Ministerului 
Afacerilor Interne ca structură subordonată Ministerului, beneficiind de a lungul timpului de 
reglementări speciale, față de sistemul unitar de pensii publice. 
Sunt de amintit aici prevederile legii 223/2015 privind pensile militare de stat. 
 - a contribuit la modificarea art. 65 din Legea 360/2002 privind eliminarea suspendării din funcţie 
a poliţistului; 
 - a susţinut trecerea agenţilor de poliţie, absolvenţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" 
în corpul ofiţerilor, prin examen sau concurs; 
 - a acţionat pentru acordarea drepturilor de echipament restante; 
 - a iniţiat şi susţinut acţiuni în contencios administrativ pentru recuperarea drepturilor băneşti 
restante constând în sporul de fidelitate din 2005 şi primele de concediu 2004-2006; 
 - a întocmit propuneri şi puncte de vedere privind modificarea sau completarea unor acte normative 
(legea 360/2002, Legea 218/2001), ordine ale ministrului, dispoziţii, instrucţiuni; 
 -  a  contribuit  la  elaborarea  Codului  de  etică  şi  deontologie  a  poliţistului,  Ghidului  
carierei poliţistului, iar în această perioadă a prezentat puncte de vedere la modificarea acestora. 
- elaborarea, aprobarea şi difuzarea Strategiilor de dezvoltare şi consolidare a Corpului  pana in 
anul 2020 . 
 -  a elaborat, aprobat şi difuzat Normele privind: organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivelul 
organizaţiilor teritoriale şi la departamente, evidenţa membrilor CNP, acordarea de ajutoare 
umanitare, sprijin financiar şi recompense membrilor CNP, activitatea comisiei de cenzori, 
precum şi a comisiei de buget-finanţe; 
 - a întocmit  puncte de vedere cu observaţii şi propuneri la OMAI privind: 
               -  modul şi condiţiile în care se suportă, de către unitate, sumele necesare asigurării 
asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite în timpul sau în legătură cu serviciul; 
               -  acordarea despăgubirilor pentru accidente, îmbolnăviri, rănire în timpul serviciului; 
               - proiectul noului Ghid al carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. 
  - a avut intervenţii şi solicitări la minister referitoare la: 
                - reorganizarea Poliţiei de Frontieră şi transferul unor poliţişti de frontieră la IGPR; 
                - modificări la Lg. 360/2002, H.G. 1305/2002, HG 991/2005; 
  -  propuneri pentru modificarea Ordinului MAI nr. 516 din 2003 privind acordarea asistenţei 
medicale în reţeaua sanitară proprie, în sensul asigurării gratuite, sau printr-o coplată cât mai redusă, a 
asistenţei, serviciilor, medicamentelor şi al altor prestaţii medicale (de exemplu, cazul bolilor 
profesionale, asigurarea protezelor etc.).   

 
 



      Alte activităţi: 
 
- participarea la şedinţele de conducere şi întâlniri de lucru cu conducerea profesională a M.A.I., a 
IGPR şi IGPF, la evaluările trimestriale sau anuale; 
- participarea reprezentanţilor CNP la lucrările consultative la Autoritatea teritorială de ordine 
publică de nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ; 
- susţinerea activităţilor organizate cu ocazia Zilei Naţionale, Zilei Poliţiei, Zilei Femeii, Pomului de 
Crăciun, Zilei Copilului, manifestări cultural-sportive şi de altă natură; 
- acordarea de sprijin financiar pentru dotarea sălilor de sport aparținând unor şcoli de poliţie ori 
Consiliilor Teritoriale, am participat la dotarea cu obiecte de mobilier și aparatură IT la nivel 
departamental, respectiv teritorial, fondurile bănești ale Corpului, fiind utilizate transparent, pentru 
investiții legate de desfășurarea în bune condiții a activitățiilor membriilor săi. 
- dotarea cu unele bunuri (frigidere, aer condiţionat) a Spitalului M.A.I. şi a farmaciei acestuia; 
-  întâlniri de lucru cu preşedinţii organizaţiilor departamentale şi teritoriale la care au fost 
prezentate conducerii ministerului problemele cu care se confruntă poliţiştii  şi propuneri de 
modificare acte normative; 
- a avut intervenţii şi solicitări la minister referitoare la: 
               -  susţinerea  un  sistem  separat  de  salarizare  şi  pensionare  a  poliţiştilor  faţă  de  alţi         
funcţionari publici şi opoziţia faţă de reducerea sporurilor şi stimulentelor pentru poliţişti; 
               - eliberarea unor ofiţeri din funcţii importante, fără vreo procedură de evaluare; 
 - prin programul ”Corpul Național al Polițiștilor sprijină pregătirea profesională a polițiștilor”, 
derulat începând cu anul 2009, atât cu fonduri atrase anual de la bugetul Ministerului Afacerilor 
Interne cât și cu fonduri proprii ale Corpului, s-au instruit polițiști în specialități pentru care 
Ministerul nu are forme de pregătire. La finalizarea fiecarui program poliţiştii cursanţi au primit 
certificate de absolvire/calificare eliberate de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru 
categorii ocupationale cu Cod COR prevazute in Nomenclatorul privind Clasificarea Ocupatiilor din 
Romania. 
 -  Corpul Național al Polițiștilor a susţinut  activităţi cultural-educative, cu promovarea  membriilor 
săi, fiind un partener al Centrului Cultural din M.A.I.  în organizarea anuală a  evenimentului, 
Salonul de carte juridică  polițistă. 
- Corpul Naţional al Poliţiştilor s-a alăturat în calitate de partener la Coaliţia Naţională pentru 
Modernizarea României iar priorităţile şi planurile noilor membri vor fi incluse în Planul Naţional 
pentru Modernizarea României, urmând să fie susţinute împreună şi duse la bun sfârşit în faţa 
tuturor factorilor responsabili.  
- Participarea reprezentanţilor Corpului la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor 
pentru ocuparea unor funcții vacante, la elaborarea standardelor profesionale și criteriilor de 
performanţă, a reprezentat o activitate susținută în aceleași concept al dezvoltării relațiilor pe plan 
intern. 
- Corpul Naţional al Poliţiştilor a acordat sprijin financiar pentru  asistenţa juridica a unor 
poliţişti, pentru fapte săvârşite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a acordat asistenţă juridică 
în consiliile de disciplină şi pe parcursul cercetării prealabile. 

- a contribuit la instituirea distincţiei "PENTRU MERITE POLIŢIENEŞTI" potrivit  H.G. 
1305/2002; 

- reorganizarea  şi  perfecţionarea  site-ului   www.cnpromania.ro  şi  prezentarea  pe  acesta  de 
articole, comunicate, informări, ştiri, legislaţie şi îndrumări pentru membri, informaţii publice 

- refacerea evidenţelor membrilor, alegeri pentru completarea consiliilor teritoriale. 
 
 

. 


