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INFORMARE 
 
 

În data de 22.09.2017,  a fost convocată Adunarea generală pentru alegerea 

componenţei  Consiliului Teritorial al Corpului Naţional al Poliţiştilor din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. 

Urmare parcurgerii procedurilor de validare şi de exprimare liberă a votului 

membrilor participanţi în  Adunarea generală, a fost ales  Consiliul teritorial cu 

următoarea componenţă: 

 Preşedinte: comisar șef de poliție  GROZA IOAN 

 Vicepreşedinte: comisar șef de poliție TRIF FLAVIU 

 Vicepreşedinte: comisar de poliție POP DORIN VASILE 

 Trezorier: agent principal de poliție BUMBAR ECATERINA 

 Secretar: Agent şef de poliție CLITAN SIMONA 

 Membru: 

 agent șef principal de poliție ZAHARIA COSTEL VASILE 

 agent șef principal de poliție MUREȘAN GAVRIL 

 agent șef principal de poliție OPRIȘ VASILE 

 agent șef principal de poliție PETREA MIRCEA 

 
 

La desfăşurarea acestor activităţi, din partea Biroului Executiv Central a 

participat: președintele Corpului comisar şef de poliție Stancu Petre   şi plt.adj.șef 

(r) Zestran Eugen  care  au  discutat  cu  cei  prezenţi  aspecte  ce  ţin  de  activitatea 

organizaţiei şi de atribuţiile acesteia în vederea promovării, cu prioritate, a 

interesului membrilor. 

Președintele a asigurat participanții că singura organizație profesională din 

Ministerul Afacerilor Interne, Corpul Național al Polițiștilor este alături de 
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membrii săi susținând financiar o asigurare de viață  și are o contribuție 

substanțială la asigurarea lor de sănătate. 

Nu  în  ultimul  rând  le-a  reamintit  poliţiştilor  de implicarea Corpului   în 

soluționarea tuturor problemelor pe care aceștia le întâmpină în activitatea 

profesională, în acest sens amintind că organizația profesională a procedat la 

întocmirea unui proiect de lege privind Statutul Polițistului, având în vedere atât 

punctele de vedere exprimate de consiliile teritoriale, dar și constatările proprii, 

astfel au fost cuprinse prevederi  de natură să corespundă realităților actuale ale 

societății, necesităților de evoluție a profesiei sub aspectul creșterii autorității, 

stabilității și predictibilității carierei, în contextul creșterii rolului organizației 

profesionale. 

În final au fost adresate, participanţilor cât şi întregului Consiliu, mulţumiri 

pentru activitatea depusă în numele organizaţiei, prilej bun de a ura totodată succes 

noilor membri ai Consiliului teritorial al CNP rezultate frumoase în activitatea de 

reprezentanţi aleşi ai poliţiştilor. 
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