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În acest an Poliţia Română marchează 201 ani de la înfiinţare, un drum lung, cu 

transformări profunde, la capătul căruia a devenit nu doar o constantă a statului 
democratic, ci mai mult acea instituţie fundamentală indispensabilă oricărui stat 

modern. 
 

25 martie 1822 simbolizează prima recunoaștere a instituției care asigura 
ordinea publică, moment marcat prin înmânarea, în cadrul unei ceremonii desfășurate 

la București, a primului drapel al Agiei de către domnitorul Grigore Dimitrie Ghica agăi 
Mihăiță Filipescu. Drapelul poartă următoarea inscripție în caractere româno-chirilice 

negre:  
Făcutu-s-au acest steg al Agiei la prefacerea Domnilor dintre pământeni ai Ţării-

rumâneşti Măria Sa Grigorie Dimitrie Ghica voevod, cu anii 1822, prin epistasia 
Dumnelui vel Aga Mihăiţă Filipescu. 

Înmânarea acestui steag al Agiei acum mai bine de 200 de ani constituie 
referința primordială în istoria instituției Poliției Române, legalizând funcționarea 

acestui corp profesional. În continuare, izvoarele istorice consemnează anul 1831 ca 

fiind momentul în care Agia a devenit Poliție și s-a creat Poliția din Capitală, fapt 
consfințit prin Regulamentele Organice. Începând cu Legea de organizare a poliției 

emisă în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, urmată de Legea lui Vasile Lascăr și 
de Legea pentru organizarea poliției generale a statului, competențele poliției au fost 

extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale statului mult mai bine reglementate.  
Evidențiem că Vasile Lascăr menționa, Poliția Română „nu trebuie să fie cea mai 

bună din lume, nici cea mai nouă”, dar trebuie să fie clădită pe valori morale și 
integritate, prin dedicarea, pasiunea și sacrificiul celor care scriu permanent o nouă 

filă din istoria acestei instituții. 
În acest sens, în prezent, organizarea și funcționarea Poliției Române este 

reglementată printr-o lege organică - Legea nr. 218 din 23.04.2002 în care 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 Poliţiei Române ca instituţie de 

bază a societăţii democratice româneşti a fost influenţat decisiv şi de apariţia Corpului 

Naţional al Poliţiştilor, prima forma democratică de organizare a poliţiştilor. 
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Potrivit legii, Poliţia Română este „instituţia specializata a statului, care exercită 

atribuţii privind apărarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale persoanei, a 
proprietăţii private și publice, prevenirea și descoperirea infracţiunilor, respectarea 

ordinii și liniştii publice, în condiţiile legii". 
 

Ca și anul trecut, ne aflăm într-o situație excepțională, dar nu fără ieșire, iar 
polițiștilor le revin sarcini importante în limitarea crizei umanitare generată de războiul 

din Ucraina. În acest context, 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. 
 

Corpul Naţional al Poliţiştilor doreşte să mulţumească tuturor poliţiştilor pentru 
munca dedicată, sacrificiile personale şi eforturile depuse în îndeplinirea misiunilor 

încredinţate, asigurându-i de sprijinul şi consideraţia organizaţiei profesionale. 
 

Corpul Naţional al Poliţiştilor felicită toți polițiștii pentru avansarea la gradul 
profesional următor. Totodată, le urăm, ca alături de familiile lor, să aibă parte de 

sănătate şi putere de muncă. 
 

Dumnezeu să ne ajute si să ne lumineze calea! 
La Mulţi Ani Poliţia Română! La Mulţi Ani poliţistilor români! 
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