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   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

                                   CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                  INFORMARE  

 

     Astăzi, la sediul Direcției Generale Anticorupție, s-a desfășurat evenimentul prilejuit de 

aniversarea Zilei Direcției Generale Anticorupție – 30 Mai, 12 ani de activitate. 

     Activitatea s-a bucurat de prezența reprezentanților conducerii Ministerului Afacerilor 

Interne, a  procurorului general adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație 

și Justiție, a procurorului șef al Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și 

Terorism,   a  reprezentantului DNA, a altor  structuri din MAI. Corpul National al 

Poliţiştilor a fost reprezentat la această activitate de Preşedinte  ,comisar şef de poliţie Petre 

Stancu. De asemenea, au  participat  reprezentanților ambasadelor Marii Britanii, Statelor 

Unite ale Americii, Spaniei și Ucrainei, Reprezentanței Comisiei Europene la București, 

precum şi ai ONG-urilor partenere ale Direcţiei Generale Anticorupţie în activităţile de 

prevenire și educație anticorupție. Cu ocazia zilei aniversare, au fost oferite diplome de 

integritate angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne care au avut rezultate deosebite cu 

privire la fapte de corupţie.  

     Cu acest prilej, Presedintele  

Corpului Naţional al Poliţiştilor 

comisarul sef de poliţie Stancu 

Petre a ţinut să mulţumească 

tuturor poliţiştilor, membrii 

CNP pentru activitatea depusă  , 

demonstrând că onoarea este 

mai presus de orice tentaţie.   

Profesionalismul şi onestitatea 
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colegilor noştri , au demonstrat  o integritate dar şi  o atitudine normală în măsură să  

asigure statutul de serviciu corect şi civilizat în slujba cetăţenilor. 

     În cei 12 ani de activitate în lupta împotriva corupţiei, poliţiştii din Direcţia Generală 

Anticorupţie au contribuit   permanent  la dezvoltarea  instituţiei atât pe palierul 

activităţilor de prevenire cât şi a celor de combatere a faptelor de corupţie. A precizat, 

deasemenea ,eforturile organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor de a fi 

aproape de membrii săi, printr-o strategie de natură a asigura protecţia aferentă ,de 

calitatea ,de beneficiar al unei asigurării de viaţă si posibilitatea de a accesa o asigurare de 

sănătate pentru toţi poliţiştii şi membrii de familie ai acestora.  

     La finalul prezentării comisarul şef Stancu Petre , a transmis  cadrelor de poliţie din 

Direcţia Generală Anticorupţie, succese profesionale, importante realizări în greaua şi 

nobila misiune pe care o desfăşoară în menţinerea unui climat de integritate multă sănătate 

lor şi familiilor acestora! 

 

 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 


