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INFORMARE 

În data de 10 iunie 2019, la sediul Bazei de Reparații Navale Brăila, în prezenţa Vicepresedintelui 
CNP comisar şef de poliţie Ghețeu Liviu, a membrilor Consiliului Teritorial şi a peste 90 la sută dintre 
poliţiştii membri CNP, a avut loc o Adunare generală, în care au fost expuse aspecte ce ţin de rolul 
organizaţiei profesionale în activitatea de zi cu zi a poliţiştilor precum şi desfăşurarea alegerilor pentru 
funcţiile vacante ale Consiliului Teritorial. 

În deschiderea ședinței domnul comisar șef de poliție  Iorga Marius a prezentat o Dare de seamă 
și un Raport de activitate de la ultimele alegeri și până în prezent. 

Urmare parcurgerii procedurilor de validare și de exprimare libere a votului membrilor participanți 
în Adunarea generală, a fost ales Consiliul Teritorial al BRN Brăila, cu următoarea componență: 

 Președinte – Perianu Lăcrămioara – Gabriela 
 Vicepreședinte – Drăgan Laurențiu 
 Vicepreședinte – Smeu Florentina 
 Secretar – Dosuleanu Emil 
 Membru – Gălățanu Andrei 
 Membru – Gurău Tudorel 
 Membru – Dumitru Mihăiță 

      În discursul său, Vicepreședintele Corpului Național al Polițiștilor, comisarul șef de poliție Ghețeu 
Liviu a ținut să mulțumească tuturor polițiștilor pentru prestația și eforturile depuse în înfăptuirea 
misiunilor încredințate, asigurandu-i de sprijinul și considerația organizației profesionale. De asemenea,  
Corpul Național al Polițiștilor și-a stabilit o strategie pe termen mediu și lung având drept scop redarea 
încrederii polițiștilor și certitudinea apartenenței la profesie, dar asigură și un sprijin important prin 
ofertele pentru polițiști și familiile acestora. 
     Totodată, a anunțat membrii participanți că organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor a 
luat decizia de a colecta sumele reprezentând 2% din venitul pe salarii într-un cont distinct, special 
deschis, urmând ca aceste sume depuse să fie îndreptate exclusiv pentru îndeplinirea unor obiective ale 
corpului și ale unităților în care își desfășoară activitatea polițiștii, respectiv: îmbunătățirea condițiilor de 
muncă pentru polițiști, creșterea nivelului de dotare a polițiștilor și nu în ultimul rând pentru pregătirea 
profesională a polițiștilor.  
     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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