
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

COMUNICAT 
 
 

Având în vedere situația recentă prezentată în spațiul public în legătură cu dl. 

chestor principal de poliție Alexandru Cătălin IONIȚĂ, cu efecte inevitabil răsfrânte 

asupra Instituției Poliției, 
 
Găsim ca un act de normalitate pentru societatea românească încurajarea formării 

unei percepții publice echilibrate în raport cu fapte sau persoane a căror imagine 

sunt de natură a influența imaginea unei instituții sau profesii, astfel că înțelegem să 

exprimăm următoarele: 
 
Cunoaștem că profesionalismul, corectitudinea și modestia au fost calități – ca să 

numim numai câteva dintre ele – care l-au recomandat pe domnul Alexandru Cătălin 

Ioniță pentru postul de Inspector General al Poliției Române. Am primit 

nominalizarea sa cu încrederea desemnării polițistului de carieră dedicat profesiei 

pentru care s-a format. 
 
Aceleași valori mai sus arătate, precum și notoria sa dăruire Instituției din care face 

parte, au determinat însă, de curând, prezentarea de către domnul chestor a 

demisiei sale din funcție de îndată după ce a fost informat despre calitatea sa într-un 

dosar penal. O asemenea determinare, semn al bunei – cuviințe de care este 

caracterizat, face cinste uniformei noastre, din păcate într-un mod trist și fără 

valorificarea cuvenită. 
 
Față de omul Alexandru Cătălin Ioniță, soț și tată a 5 copii, bun creștin și iubitor de 
Biserică, absolvent al Academiei de Poliție în promoția 1998, sportiv campion, coleg 

îndrăgit, manager cu rezultate remarcabile, ne exprimăm atât sprijinul moral, în 
speranța că va găsi energie să depășească această încercare și să se regăsească la 

capacitățile sale maxime în mijlocul colectivului și al familiei, cât și recunoștința 
pentru gestul onorabil pe care cu seninătate l-a făcut pentru a pune interesele și 

imaginea Poliției Române mai înainte de ale sale. 
 

Deasemnea imaginea sa ireproșabilă în Ministerul Afacerilor Interne, îndeamnă 

apăsat la prețuirea atentă a prezumției de nevinovăție, ca principiu ai cărui primi 

apărători suntem ca polițiști. 

 

Fără a interfera cu ancheta în curs, ne exprimăm speranța că finalitatea demersului 

judiciar nu va afecta importanța și rolul instituțiilor fundamentale ale statului, ci 

dimpotrivă va întări încrederea opiniei publice în acestea. 
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