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Corpul Naţional al Poliţiştilor, singura organizaţie profesională a tuturor
poliţiştilor constată că în ultima perioadă, în spaţiul public există tendinţa de
a generaliza comportamente și atitudini care contravin eticii profesionale,
deși prezente la nivel instituțional constituie excepții care nu caracterizează
corpul profesional al polițiștilor. Evenimentele negative sunt izolate, creânduse totuşi, prin mesajul transmis în mod repetat, o imagine negativă şi cu
substrat asupra întregului sistem şi a activităţii desfăşurate de poliţiştii
oneşti.
Este corectă și democratică o dezbatere publică pe marginea unor
evenimente de interes general pentru opinia publică, dar deturnarea acestor
dezbateri în scopul de a denigra activitatea tuturor poliţiştilor care îşi fac
datoria nu este corectă, cu atât mai puţin stigmatizarea unei profesii.
Totodată radicalizarea discursului public cu referire la profesia de polițist,
inducerea unui sentiment de insecuritate la nivel social, sunt de natură a
marginaliza eforturile de reconstrucție instituțională centrate pe exigențele
transmise de cetățean ca principal beneficiar al serviciului public pe care îl
prestăm.
Nu acceptăm atitudinile neconforme deontologiei profesionale, însă prin
denigrarea imaginii nu are nimeni de câștigat, cetăţeanul și poliţistul corect
și cinstit deopotrivă vor fi cei care au de pierdut cel mai mult. Noi, polițiștii
suntem apolitici. Nu ne dorim ca viața, integritatea noastră și a cetățenilor
să fie folosite în scop politic. Noi suntem de partea legii şi am depus un
jurământ față de cetățean și față de țară, pe care suntem datori să îl
respectăm.
Ca organizație profesională dorim să intervenim în corectarea unor
curente rău intenționate, care au apărut în spațiul public, pentru a păstra un
echilibru în societate și în schimbul de opinii.
Corpul Naţional al Polițiștilor și-a stabilit o strategie pe termen mediu și
lung având drept scop redarea încrederii polițiștilor și certitudinea
apartenenței la profesie şi, totodată îi asigură pe toţi poliţiştii de sprijinul
organizaţiei în continuarea procesului de modernizare a instituției.
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