MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că azi 10 august 2017 la sediul
Ministerului Afacerilor Interne, la invitația CNMR a avut loc întâlnirea doamnei ministru
al afacerilor interne cu reprezentanții organizației profesionale, din partea acesteia
participând Președintele organizației comisar-șef de poliție Stancu Petre, colonel (r)
Comșa Ovidiu și subcomisar de poliție Bădilă Florentin.
Cu ocazia acestei întâlniri au fost abordate
o serie de teme de interes în raport de
activitatea și prioritățile Ministerului Afacerilor
Interne cum ar fi: întărirea autorității polițiștilor,
modificările
statutul

aduse

polițistului,

legii

pensiilor

relația

militare,

dintre

Poliția

Națională și Poliția Locală și dotarea polițiștilor
cu mijloace de protecție personală.
Președintele Corpului a făcut o informare
cu

privire

la

dimensiunea

organizației

și

reprezentativitatea categoriilor de polițiști și
specialități,

rolului

și

scopului

acesteia,

subliniind faptul că în calitate de singura
organizație de acest tip din MAI și-a propus o
delimitare de alte tipuri de organizații și dobândirea de competențe de natura celor
avute de Colegiul Medicilor sau CSM

pentru profesiile respective. A precizat de

asemenea rolul avut de organizația profesională de-a lungul ultimilor ani în
îmbunătățirea condițiilor de activitate, de pregătire fizică și de refacere a
capacității de muncă a polițiștilor prin dotarea unor spațiilor de lucru din unități/posturi
de poliție, a sălilor sport, a laboratoarelor IT, a Spitalului Gerota, precum și în
pregătirea profesională a peste 2300 de polițiști în diferite specializări. A evidențiat
rolul reprezentantului CNP în cadrul ATOP –urilor în obținerea fondurilor
necesare pentru îmbunătățirea dotărilor necesare.

Au fost deasemenea subliniate demersurile Corpului din ultima perioadă care au
vizat lucruri elementare pentru polițiștii membri, precum o asigurare de viață și
posibilitatea accesării unei asigurări de sănătate în condiții avantajoase.
În contextul celor prezentate președintele Corpului a propus Ministerului
Afacerilor Interne o mai bună valorizare a organizației profesionale prin creșterea
atribuțiilor care să vizeze implicarea reprezentanților celor 104 consilii teritoriale:
în comisiile procedurii regimului disciplinar;
ca membri ai comisiilor de examen/concurs;
în

pregătirea

profesională,

prin

susținerea

de

către

organizația

profesională a posibilităților de utilizare a unor poligoane pentru efectuarea
tragerilor cu armamentul din dotare.
Pe fondul unei scăderi de imagine a MAI și implicit a profesiei, Președintele
Corpului a propus găsirea instrumentelor de motivare echilibrată a polițiștilor în
contextul existenței unor prevederi confuze, precum și a unor soluții de promovare a
imaginii reflectată în media cu realitatea eforturilor făcute de cei rămași în sistem
pentru acoperirea sarcinilor cu maximă responsabilitate în contextul deficitului de
personal existent.
Deasemenea a fost adusă în discuție și situația specifică a polițiștilor care își
desfășoară activitatea în județele Harghita, Covasna și Mureș, dar și influența
actualului deficit de personal față de un potențial risc migraționist cu care se poate
confrunta Poliția de Frontieră.
Pe fondul acestui dialog profesional s-a concluzionat asupra formării mai multor
grupuri de lucru care să vizeze temele discutate și implicarea activă a Corpului Național
al Polițiștilor prin prezența Președintelui la Grupul de Lucru Operativ organizat
săptămânal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
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