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COMUNICAT 

cu privire la întâlnirea avută de conducerea CNP cu domnul procuror 

DIMITRIE BOGDAN LICU – adjunct al procurorului general al României 

 

În data de 23.11.2018, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, a avut loc întâlnirea dintre conducerea Corpului Național al Polițiștilor  

reprezentată de chestorul de poliție Petre STANCU, președintele organizației 

profesionale și chestorul de poliție Marcel SIMION, secretar general, cu domnul 

procuror Dimitrie Bogdan LICU, adjunct al procurorului general al României. 

Scopul întrevederii a fost acela de a analiza situția creată de sancționarea celor doi 

polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița de către un 

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, eveniment 

mediatizat excesiv și care ar putea afecta imaginea profesiei de polițist și în egală 

măsură relația dintre cele două categorii profesionale atât de importante în procesul 

de aplicare a legii și de respectare ordinii de drept. 

Cu acest prilej, de comun acord, s-a reiterat parteneriatul continuu între 

reprezentanții celor două profesii, cu obiective comune derivate din atribuțiile 

instituționale. 

Totodată s-a statuat că evenimentul de la Ialomița este unul izolat care nu poate fi 

de natură să afecteze în vreun fel  relațiile profesionale dintre polițiști și procurori. 

Referitor la măsurile adoptate, domnul procuror Dimitrie Bogdan LICU, adjunct al 

procurorului general al României a precizat ca Inspecția Judiciară din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii s-a autosesizat cu privire la situația de la 

Ialomița, iar la nivelul Parchetului General s-a dispus ca Serviciului de Îndrumare și 

Control să analizeze modul în care a acționat procurorul în acest caz.  

În final, apreciindu-se de ambele părți că astfel de întâlniri pot fi benefice pentru 

promovarea valorilor comune și clarificarea imediată a tuturor aspectelor care pot 

greva relațiile profesionale procuror-polițist, s-a stabilit o cale permanentă de 

comunicare între Parchetul General și Corpul Național al Polițiștilor, manifestându-

se disponibilitatea reciprocă de a repeta astfel de întâlniri oricând se identifică o 

oportunitate.                           
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