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În conformitate cu prevederile art.7, alin. (9) din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, Ministerul Afacerilor Interne a organizat luni, 11 
decembrie a.c., ora 13.00, dezbaterea publică referitoare la proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul ordinii şi siguranței publice, la sediul Centrului Cultural al 
M.A.I., din Str. Mihai Vodă nr.17, Sectorul 5, București. 

La dezbaterea publică din partea MAI a participat subsecretarul de 
stat Mihai Valeriu, secretarul general adjunct Nica Geani, precum și 
reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din Ministerul Afacerilor 
Interne și Inspectoratul General al Poliției Române. 

Dezbaterea a fost moderată de domnul Marius TACHE, directorul 

Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Afacerilor Interne, la 
întâlnire participând Corpul Naţional al Poliţiştilor, organizațiile 
sindicale reprezentative și reprezentanți ai societății civile. 

Fiecare reprezentant a prezentat punctul de vedere al organizației, 
majoritatea celor prezenți susținând necesitatea adoptării acestei legi. 

În poziția Corpului Național al Polițiștilor, președintele Stancu Petre 
a arătat că această consultare este amănunțită și este rodul unei 
dezbateri îndelungi cu societatea civilă, fiind și rezultatul unei 
consultări cu reprezentanții Coaliției Naționale pentru Modernizarea 

României, care reunește organizații care au în componența 
aproximativ 6 milioane de membri. Astfel, președintele Stancu Petre a 
arătat că societatea civilă a înțeles că pentru noi, polițiștii, acest 
pachet legislativ presupune mai multe responsabilități din partea 
organelor însărcinate cu aplicarea legii și este o necesitate pentru 
creșterea calității serviciului polițienesc, solicitată de altfel de 
comunitate. 

În continuare a menționat că UMILINȚA POLIȚISTULUI NU MAI 
POATE CONTINUA, iar cazuistica din ultimul an dovedește necesitatea 
adoptării acestui pachet în regim de urgență. 

Făcând referire la evenimentele în care au fost ultragiați sau uciși 
în misiune polițiști, președintele Corpului a arătat că aceste situații    
s-au înmulțit, în acest sens amintind ultimul caz de la Rădăuți când un 
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polițist a fost atacat cu o sabie și în acest sens a amintit că organizația 
a făcut un apel umanitar pentru ajutorarea polițistului Ciprian Sfichi. 

În poziția exprimată de secretarul general adjunct Nica Geani 

acesta a subliniat că aceste modificări nu presupun reglementări în 
dauna cetățeanului. 

În încheierea dezbaterilor subsecretarul de stat Mihai Valeriu a 
mulțumit participanților și a asigurat pe toți cei prezenți că, Ministerul 
Afacerilor Interne va ține cont de toate propunerile prezentate și se va 
încerca modificarea proiectului în funcție de ceea ce își dorește 
societatea civilă. 

A amintit că proiectul este întocmit atât ca urmare a solicitărilor 
polițiștilor, dar și a cetățenilor care au solicitat o mai mare eficiență a 

acțiunilor poliției. 
De asemenea a adresat rugămintea către societatea civilă să 

înțeleagă că acest proiect de act normativ va oferi cadrul legal pentru 
asigurarea liniștii și ordinii publice. 
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