
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

 Corpul Național al Polițiștilor vă informează că, azi 22 august 2017, la sediul 

Guvernului României, la invitația CNMR a avut loc întâlnirea primului ministru 

domnul Mihai Tudose cu reprezentanții acesteia, din partea Corpului Național al 

Polițiștilor participând președintele Corpului, comisar-șef de poliție Stancu Petre. 

Cu ocazia acestei întâlniri au fost abordate teme de interes general pentru 

Coaliție, iar în ceea ce privește activitatea și prioritățile Ministerului Afacerilor 

Interne, Corpul a subliniat necesitatea întăriririi autorității polițstului în contextul 

prezenței în media doar a unor exemple de natură a submina această instituție, 

ceea ce poate avea un efect nociv în întregul sistem de apărare și ordine publică. 

Deasemenea Președintele Corpului a făcut o scurtă informare cu privire la 

dimensiunea organizației și reprezentativitatea categoriilor de polițiști și 

specialități, rolul și scopul acesteia. 

Președintele Corpului a menționat că sistemul de ordine publică și siguranță 

națională s-a vulnerabilizat datorită mediatizării excesive a problemelor ridicate de 

legea pensiei din ultima perioadă, lăsându-se impresia falsă că toată lumea este 

interesată de această perspectivă. Președintele Corpului a precizat că media de 

vârstă din MAI este în jurul vârstei de 35 de ani și din această perspectivă a 

subliniat că problema majoră evidențiată la nivel de breaslă devine cea a 

autorității acestei profesii. 

 În acest context, Președintele Corpului a propus găsirea unor soluții 

legislative care să întărească autoritatea polițistului și a solicitat o asumare 

politică în raport cu modificările legislative care au ca obiect creșterea 

autorității polițistului în stradă. 

Primul Ministru a fost întru totul de acord, reafirmând că există termene 

stabilite de modificare a statutului polițistului și a legilor conexe, care vor avea ca 

rezultat creșterea autorității polițistului în stradă. 

În raport cu evoluția modificărilor legislative propuse de la nivelul MAI, primul 

ministru și-a exprimat disponibilitatea unor întâlniri viitoare și asumarea unor 

propunei care să vizeze creșterea autorității polițiștilor. 
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