MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
MESAJ
25 martie este Ziua Poliției Române. Alegerea acestei date este legatã de
simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, prima instituție
polițieneascã consemnată de documentele istorice. Totodatã, istoria identifică un alt
motiv pentru care Poliția Românã îmbracă haine festive în aceastã zi. În anul 1822,
domnitorul Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Agă Mihaiță Filipescu, șeful poliției din
acele timpuri, drapelul pe care era cusutã sigla Steagului Agiei, legalizând, astfel,
funcționarea acestei instituții.
În prezent, organizarea și funcționarea Poliției Române sunt reglementate de o
lege organică, care definește, Poliția Românã ca fiind „instituția specializată a statului,
care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale
ale
persoanei,
a
proprietãții
private
și
publice,
prevenirea
și descoperirea
infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii”.
De-a lungul timpului, în cei 197 de ani de existență, Poliția Română a cunoscut
transformări profunde, reușind să devină o instituție fundamentală a statului român
dovedind că reprezintă o constantă a statului democratic.
Poliția Română ca instituție de bază a societății democratice românești are în
componență membrii ai Corpului Național al Polițiștilor. În permanență organizația
profesională a valorizat parteneriatul cu Poliția Română reușind să contribuie la
îmbunătăţirea activităţii tuturor membrilor săi. Începând cu propunerile legislative
privind activitatea Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate,
reglementările privind cariera şi întărirea autorităţii poliţiştilor, prin participarea la
concursurile organizate ca urmare a demersurilor de reducere a deficitului de personal
sau cu ocazia ocupării posturilor de conducere, Corpul Naţional al Poliţiştilor a
contribuit prin reprezentanţii săi la procesul de reglementare a acestei profesii.
Garantarea protecţiei membrilor organizației profesionale a căpătat în ultimul an
noi valenţe prin susţinerea financiară consecventă în caz de deces, în situații de
îmbolnăviri, dar și situația fericită precum nașterea unui nou membru al familiei,
având totodată şi o contribuţie substanţială la asigurarea de sănătate voluntară
privată a membrilor şi familiilor acestora.
Corpul Național al Polițiștilor dorește să mulțumească tuturor polițiștilor pentru
prestația și eforturile depuse în realizarea misiunilor încredințate, asigurându-i de
sprijinul și considerația organizației profesionale. Totodată, Corpul Național al
Polițiștilor felicită pentru avansarea la gradul profesional următor a polițiștilor care sau remarcat în mod deosebit și a celor care îndeplinesc condiţiile legale.
Îi asigurăm pe toţi angajaţii Poliţiei Române de sprijinul organizaţiei noastre, în
continuarea procesului de modernizare şi creştere a profesionalismului muncii de
poliţist. Totodată, le urăm, ca alături de familiile lor, să aibă parte de sănătate şi
putere de muncă.
La mulți ani Poliția Română!
La mulți ani polițiștilor români!
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