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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 5 martie 2008 

În ziua de 5 martie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 19 de deputaţi din 
totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  
1. Întâlnire de lucru cu membrii conducerii Inspectoratului General 
al Poliţiei Române. 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române 
(chestor de poliţie, dr. Gheorghe Popa – inspector general al 
Poliţiei Române, chestor de poliţie Petre Tobă – adjunct al 
inspectorului general al Poliţiei Române, comisar de poliţie 
Gheorghi Plai – adjunct al inspectorului general al Poliţiei 
Române, comisar şef de poliţie Gheorghe Dragomiroiu – adjunct al 
inspectorului general al Poliţiei Române, comisar şef de poliţiei 
Daniel Ciocoiu – director al Direcţiei Management Organizatoric 
şi Comunicare Publică, comisar şef de poliţie Sorin Oprea – 
director general adjunct al Direcţiei Generale de Combatere a 
Crimei Organizate şi Antidrog, comisar şef de poliţie Dumitru 
Zabou – director al Direcţiei de Investigaţii Criminale, comisar şef 
de poliţie Mihai Călinescu – director al Direcţiei Poliţiei de Ordine 
Publică, chestor de poliţie dr. Florescu Bujor – director al 
Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii, comisar 
şef de poliţie Margareta Fleşner – director al Direcţiei 
Management Resurse Umane, comisar şef de poliţie Ovidiu Zidu – 
director al Direcţiei Buget Contabilitate, comisar şef de poliţie Ion 
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Peligrad – director al Direcţiei de Logistică, comisar şef de poliţie 
Marin Căminişteanu – reprezentant al Oficiului Juridic). 

 
Scopul întâlnirii îl constituie evaluarea activităţilor Poliţiei 

Române precum şi identificarea eventualelor probleme şi a 
modalităţilor de soluţionare a acestora. 

În debutul şedinţei, domnul inspector general al Poliţiei 
Române, chestor de poliţie Gheorghe Popa, oferă o prezentare de 
ansamblu a activităţilor Poliţiei Române pe anul 2007. 

Domnul comisar şef de poliţie Mihai Călinescu, director al 
Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică îşi exprimă nemulţumirea faţă 
de actualul regim juridic al contravenţiilor, pe care îl consideră 
drept cauză a nivelul redus de încasare a amenzilor. 

Domnul deputat Marian Săniuţă consideră că statisticile 
referitoare la activitatea poliţiei ar trebui să cuprindă o perioadă 
mai lungă de un an, pentru a fi relevante. 

Domnul comisar şef de poliţie Gheorghi Plai consideră 
oportună înfiinţarea unor direcţii care să gestioneze problema 
traficului de persoane şi a criminalităţii informatice. 

Domnul deputat Marian Săniuţă ridică problema oportunităţii 
fuziunării Inspectoratului General al Poliţie Române cu 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. În răspunsul său, 
domnul inspector general Gheorghe Popa subliniază existenţa unui 
trend în acest sens la nivel european dar şi prelungirea termenului 
din 2009 către 2011-2012. 

Problema pregătirii deficitare, în special a unora dintre 
cadrele din mediul rural, este ridicată de către doamna comisar şef 
de poliţie Margareta Fleşner, director al Direcţiei Management 
Resurse Umane. Referitor la acest aspect, domnul deputat Tiberiu 
Toró îşi exprimă îngrijorarea pentru faptul că procentul angajaţilor 
Poliţiei Române, membrii ai minorităţilor naţionale, este mult 
redus faţă de procentul minorităţilor naţionale din totalul 
populaţiei. 

Domnul deputat Marian Săniuţă doreşte să afle care au fost 
costurile necesare pentru schimbarea uniformelor precum şi despre 
posibilitatea ca Inspectoratul General al Poliţiei Română să 
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prospecteze piaţa imobiliară pentru a-şi rezolva astfel problema 
lipsei spaţiilor necesare funcţionării.  

În finalul întâlnirii, domnul comisar şef de poliţie Ion 
Peligrad – director al Direcţiei de Logistică – subliniază efectele 
negative pe care lipsa alocărilor bugetare o are asupra activităţii 
Poliţiei Române. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică 
Canacheu declară şedinţa închisă.  

 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 

Consult. Andrei Voicu 


