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Corpul Naţional al Poliţiştilor, singura organizaţie profesională a
tuturor poliţiştilor constată că în ultima perioadă, în spaţiul public se
produc confuzii cu privire la locul și importanța poliției în sistemul de
ordine și siguranță națională.
Poliția Română este componentă strategică a Ministerului Afacerilor
Interne care face parte din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică
și Siguranță Națională și este instituţia specializată a statului, care
exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Atribuțiile sale sunt derivate din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române și din direcțiile de acțiune
stabilite prin strategiile în domeniu adoptate la nivel național.
Conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, polițistul este
funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă,
uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege,
ca instituţie specializată a statului. Polițistul este obligat să îndeplinească
atribuţiile şi misiunile ce îi revin într-o manieră echitabilă şi obiectivă, cu
respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, în conformitate cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia europeană a
drepturilor omului, Codul european de etică al poliţiei şi cu dispoziţiile
tratatelor la care România este parte.
Condițiile speciale, riscurile profesiei, caracterul permanent și
obligatoriu al serviciului polițienesc sunt statuate de lege și trebuie avute
în vedere la acordarea unor drepturi compensatorii, în acord cu celelalte
reglementări specifice Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și
Siguranță Națională.
La încetarea raporturilor de serviciu, polițiștii dobândesc calitatea de
rezervist militar, gradele profesionale fiindu-le echivalate cu grade
militare în rezervă.
Reglementările cu caracter general sunt transpuse la nivel național
prin documente de proiectare strategică la cel mai înalt nivel.
În STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII PENTRU PERIOADA
2015 ‐ 2019 se arată că: Forța unei națiuni este dată de valorile,
obiectivele și aspirațiile comune, care depășesc suma intereselor,
ambițiilor și chiar a reușitelor individuale. Strategia națională de apărare
a României este expresia concretă a acestei viziuni. O Românie
puternică în Europa și în lume exprimă cel mai clar obiectivul final al
Strategiei și definește profilul pe care țara noastră și‐l construiește
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pentru următorii cinci ani și, implicit, pe termen lung.
În acest sens în cadrul capitolului IV Direcțiile de acțiune și pricipalele
modalități pentru asigurarea securității naționale a României se
regăsește pe langă dimensiunea de apărare și dimensiunea de ordine
publică cu următoarele direcții de acțiune prioritare:
 creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor prin protejarea
vieţii, integrităţii corporale şi a dreptului de proprietate al
acestora;
 identificarea şi contracararea activităţilor derulate de reţele de
crimă organizată transfrontalieră și destructurarea grupărilor
infracţionale;
 prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a altor forme ale
criminalității economico‐financiare; combaterea consumului şi a
traficului de droguri;
 securizarea frontierei, în special a celei care este frontiera
externa a Uniunii Europene, în vederea combaterii migrației
ilegale, traficului de persoane și a altor riscuri cu impact asupra
securității naționale;
 creșterea capacității de răspuns și de gestionare a situațiilor de
urgență;
 sporirea gradului de siguranță rutieră și a transporturilor;
 asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare
şi informaţionale necesare menţinerii şi dezvoltării capacităţii
operaţionale a instituţiilor abilitate în baza unui proces riguros
de planificare.
În finalul strategiei se consideră că ”În spiritul valorilor şi principiilor
în baza cărora a fost elaborată Strategia, realizarea obiectivelor acesteia
implică un efort conjugat la nivelul clasei politice şi societăţi civile şi
utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare de care
dispune ţara noastră. Sunt de dorit atât asumarea de către clasa politică
a intereselor şi obiectivelor formulate prin asigurarea transparenţei
deciziilor şi a utilizării judicioase a fondurilor publice, cât şi implicarea
societăţii civile în dezvoltarea culturii de securitate şi în dezbaterea
deschisă a problemelor de securitate.”
În Ghidul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada
2015-2019, document aprobat prin Hotărârea CSAT nr. 128 din 10
decembrie 2015 se arată că:
Parlamentul exercită funcţia de control prin intermediul comisiilor
abilitate, potrivit legii, şi în condiţiile stabilite prin cadrul normativ
privind organizarea şi funcţionarea entităţilor din Sistemul naţional de
securitate.
Entitatea care asigură organizarea şi coordonarea unitară a
activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională este
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, autoritatea administrativă
autonomă învestită în acest sens potrivit Constituţiei. CSAT emite
hotărâri, potrivit legii, care sunt obligatorii pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice la care se referă. Acestea
răspund, în condiţiile legii, de măsurile luate pentru punerea lor în
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aplicare. Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării este supusă
examinării şi verificării parlamentare.
Arhitectura actuală a Sistemului naţional de securitate se prezintă
astfel:
1. Ministerul Apărării Naţionale/MApN;
2. Ministerul Afacerilor Interne/MAI;
3. Serviciul Român de Informaţii/SRI;
4. Serviciul de Informaţii Externe/SIE;
5. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale/STS;
6. Serviciul de Protecţie şi Pază/SPP.
Ministerul Afacerilor Interne prin structurile sale specializate aplică,
potrivit competenţelor, măsuri de menţinere, asigurare şi restabilire a
ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi
combatere a criminalităţii organizate, a fenomenului infracţional şi a
actelor de corupţie, şi de identificare şi contracarare a acţiunilor
elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea
persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese
legitime ale comunităţii.
Ministerul Afacerilor Interne desfăşoară activităţi în domeniul
securităţii naţionale prin structuri specializate precum: Poliţia Română,
Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
Poliţia de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Imigrări,
Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Agenţia Naţională
Antidrog şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane.
Transpunerea la nivel sectorial s-a realizat prin Hotărârea de
Guvern nr. 779/2015 care a aprobat Strategia naţională de ordine şi
siguranţă publică 2015-2020.
În concordanţă cu documente strategice naţionale, precum şi cu
documente strategice ale Uniunii Europene documentul stabileşte
obiective generale, obiective specifice şi direcţii de acţiune aferente
acestora precum și faptul că gestionarea problemelor trebuie să aibă la
bază cooperarea interinstituţională şi internaţională, iar politicile de
combatere a criminalităţii să fie în concordanţă cu amploarea
provocărilor
identificate.
Din
cuprinsul
strategiei
evidențiem
transpunerea unui obiectiv național și anume ”Siguranța cetățeanului”
ca Obiectiv general nr. 3: Creşterea gradului de siguranţă şi
protecţie a cetăţeanului cu Direcţiile de acţiune:
1.Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii
şi promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea
climatului de ordine şi siguranţă publică
2.Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra
persoanei, a patrimoniului, precum şi la regimul armelor, muniţiilor şi
substanţelor periculoase
3.Creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, navală şi aeriană
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4.Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi a
ecosistemelor naturale naţionale
5.Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în
beneficiul cetăţeanului
6.Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de
ordine şi siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi
eficace în cazul producerii unor situaţii speciale şi de criză
7.Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situaţiilor speciale
şi de criză de ordine şi siguranţă publică şi a consecinţelor acestora
Toate aceste aspecte ne îndreptățesc să milităm ca
abordarea
problematicii
privind
drepturile,
obligațiile,
interdicțiile, incompatibilitățile, dar și acordarea compensațiilor
legale specifice să se facă unitar pentru toate componentele din
arhitectura Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și
Siguranță Națională și totodată nu susținem privilegii nemeritate
ci dimpotrivă susținem acordarea unor compensații legale într-o
manieră obiectivă și în concordanță cu realitățile economice și
sociale ale statului.
Organizația profesională face un apel către opinia publică,
formatorii de opinie și comunitate ca beneficiari ai serviciului
public prestat de polițiști, să analizeze obiectiv și fără părtinire
situațiile care fac obiectul unor dezbateri publice în perioada
actuală. Instituția Poliției Române și cetățeanul deopotrivă au
obiective comune în realizarea unui climat social sigur, bazat pe
respectarea principiilor constituționale.
Organizația profesională Corpul Naţional al Polițiștilor își
propune o abordare fermă, onestă și loială a relației cu partenerii
sociali și asigură pe toţi poliţiştii de sprijinul organizaţiei în
respectarea drepturilor profesionale.
Prezentul punct de vedere a fost prezentat de președintele Corpului
într-o ședință informală avută astăzi cu conducerea Ministerului
Afacerilor Interne.
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