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BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE

La ceas de mare sărbătoare, 25 martie 2017, când Poliţia
Română aniversează 195 de ani de la înfiinţarea instituţiei statale
cu atribuţii poliţieneşti, gândurile noastre se îndreaptă

spre cei

care acţionează fără preget sub deviza
„Lex et honor” (Lege şi onoare).
Poliţia Română este apreciată drept una
dintre

instituţiile

fundamentale

ale

statului, ce are de onorat o îndelungată tradiţie. Adaptarea la
cerinţele

societăţii

româneşti

actuale

şi

la

standardele

internaţionale, sincronizarea acţiunilor noastre cu cele ale unor
instituţii similare europene reprezintă un
imperativ al vremurilor.
Cu
martie

această
a.c.,

la

ocazie,

vineri

Centrul

Cultural

24
al

Ministerului Afacerilor Interne, în prezenţa Inspectorului General al
Poliţiei Române, chestor principal de
poliţie

Despescu

Președintelui
Polițiștilor

Bogdan,

Corpului

comisar

șef

Național
de

a
al

poliție

Stancu Petre, și a altor invitați a

avut loc o manifestare festivă prilejuită de aniversarea Zilei Poliţiei
Române.
În discursul său, Președintele Corpului Național al Polițiștilor,
comisarul șef de poliție Stancu Petre a ținut să mulțumească
tuturor polițiștilor pentru prestația și
eforturile

depuse

în

înfăptuirea

misiunilor încredințate, asigurandu-i
de

sprijinul

și

considerația

organizației profesionale.
Totodată,

în

dovedirea

parteneriatului pe care îl are cu Poliția Română și pentru prima
dată în istoria Ministerului Afacerilor Interne, Corpul Național al
Polițiștilor susține financiar o asigurare de viață pentru toți
membrii acesteia și are o contribuție substanțială la asigurarea lor
de sănătate. De asemenea,

Corpul Național al Polițiștilor și-a

stabilit o strategie pe termen mediu și lung având drept scop
redarea

încrederii

polițiștilor

și

certitudinea

apartenenței

la

profesie.
Un moment deosebit l-a constituit avansarea la gradul
profesional următor a polițiștilor care îndeplinesc condiţiile legale,
dar și înainte de termen a poliţiştilor, pe baza rezultatelor
deosebite obţinute în activitate, a conduitei morale şi profesionale,
precum şi în considerarea caracterului umanitar al acţiunilor
desfăşurate.
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 !
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