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”Ziua Poliţiei Române este 25 martie.” – așa dispune articolul din Legea privind organizarea și
funcționarea Poliției Române nr. 218 din 23.04.2002. Alegerea acestei date de către legiuitor este
legată de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, prima instituție
polițieneascã consemnată de documentele istorice.
În acest an Poliția Română marchează 199 de ani de la înființare, un drum lung, cu transformări
profunde, la capătul căruia a devenit nu doar o constantă a statului democratic, ci mai mult acea
instituție fundamentală indispensabilă oricărui stat modern.
Coincidență sau nu tot în legea organică amintită, la un alt articol se precizează ” În cadrul Poliţiei
Române funcţionează Corpul Naţional al Poliţiştilor, persoană juridică de drept public, ale cărei
atribuţii sunt stabilite prin legea privind statutul poliţistului.”, astfel parcursul democratic al Poliției
Române ca instituție de bază a societății democratice românești a fost influențat decisiv și de
apariția Corpului Național al Polițiștilor, prima forma democratică de organizare a 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. De asemenea, strategia de eficientizare a organizaţiei profesionale
având ca principiu garantarea protecţiei membrilor săi 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. Merită menționat și
parteneriatul cu BCR care acordă membrilor credite ipotecare cu dobânda preferențială luând în
considerate și dreptul de chirie, parteneriat unic la nivel instituțional.
Potrivit legii, Poliția Românã este „instituția specializatã a statului, care exercitã atribuții privind
apãrarea drepturilor și libertãților fundamentale ale persoanei, a proprietãții private și publice,
prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii”.
În aceste momente de cumpănă, pentru noi toți, atribuțiile Poliției Române capătă noi valențe,
fiecare polițist este chemat să protejeze și să apere drepturile și libertățile cetățenești prin
aplicarea cu eficiență a măsurilor pentru limitarea răspândirii virusului.
Suntem convinși că polițiștii vor acționa, în continuare, cu dedicare, hotărâre și profesionalism
dovedite și până în prezent în gestionarea unor situații critice și își vor face datoria în mod
exemplar. Împreună, cu iniţiativă, curaj şi determinare vom depăşi dificultăţile şi vom reuşi să
rămânem uniţi.
Suntem încredințați că, împreună cu toţi poliţiştii oneşti şi merituoşi ce formează personalul
Ministerului Afacerilor Interne, vom putea răspunde nevoilor permanente ale comunităţii.
Corpul Național al Polițiștilor dorește să mulțumească tuturor polițiștilor pentru prestația și
eforturile depuse în îndeplinirea 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 îndeplinesc condiţiile legale.
Totodată, le urăm, ca alături de familiile lor, să aibă parte de sănătate şi putere de muncă.
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Dumnezeu să ne ajute și să ne lumineze calea!
La mulți ani Poliția Română!
La mulți ani polițiștilor români!

