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Corpul Național al Polițiștilor a participat, în data de 03 martie 2020, la 

Evaluarea activității Ministerului Afacerilor Interne în anul 2019. 

Acest eveniment s-a desfășurat în prezența Președintelui României, 

Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis, a prim-ministrului domnul 

Ludovic Orban și a ministrului afacerilor interne, domnul Ion Marcel Vela, 

membrii Guvernului României, ambasadori ai statelor UE și parteneri ai 

ministerului. De asemenea în sistem videoconferință au participat conducătorii 

instituțiilor din Ministerul Afacerilor Interne de la nivel teritorial. 

 

Una dintre principalele provocări pentru structurile ministerului, în 2019, 

a fost asigurarea ordinii publice la manifestările cu public numeros, cele mai 

importante fiind vizita în România a Sanctitãții Sale Papa Francisc, 

evenimentele organizate în contextul deținerii de către România a Președinției 

Consiliului Uniunii Europene, Summit-ul de la Sibiu, alegerile prezidențiale, 

alegerile europarlamentare și referendumul. Referitor la scrutinul prezidențial, 

ministrul Ion Marcel Vela a subliniat faptul că datorită mobilizării și a 

coordonării exemplare a tuturor structurilor ministerului, cele două zile de vot 

din țară s-au desfășurat fără probleme deosebite, înregistrându-se mai puține 

incidente comparativ cu alegerile din 2014: cu 30% mai puține față de primul 

tur și cu 54,18% mai puține decât în turul doi. 

În ceea ce privește consolidarea gradului de siguranță a cetățeanului, 

ministrul afacerilor interne a apreciat că se constată o creștere a volumului de 



 

muncă, înregistrându-se un număr mai mare de dosare penale, de persoane 

trimise în judecată sau față de care au fost dispuse măsuri preventive. 

“Este de apreciat efortul tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne 

care duc un război continuu împotriva infracționalității și aduc în fața instanței 

mii de oameni certați cu legea. (…) Totodată, este înregistrată o creștere și a 

infracțiunilor sesizate, față de anul 2018.”, a declarat Ion Marcel Vela, 

subliniind importanța activităților de prevenire, alături de acțiunile de 

combatere. 

Ministrul Afacerilor Interne a atras atenția că rezultatele obținute în 2019 

se datorează tuturor profesioniștilor din structurile MAI care, în fiecare zi, în 

fiecare misiune, dau dovadă de implicare, de seriozitate și de devotament față 

de țară și de cetățeni. 

”2018, 2019 au fost ani în care nivelul de încredere al populației în Poliție, 

în Jandarmerie, în MAI a scăzut dramatic după intervenția din 10 august 2018, 

și după tragedia de la Caracal. Eu îmi doresc însă, ca anul 2019 să rămână în 

conștiința românilor ca anul în care în Ministerul Afacerilor Interne a început și 

reforma, anul în care s-au făcut primii pași spre o eficientizare reală și în 

profunzime a tuturor structurilor (…) Vă asigur că vom recâștiga, pas cu pas, 

încrederea tuturor în Ministerul Afacerilor Interne!”, a precizat în final Ion 

Marcel Vela. 

Ministrul Afacerilor Interne a arătat că pentru a declanșa reforma în 

minister a cerut propuneri de reformare de la structurile sindicale și organizația 

profesională Corpul Național al Polițiștilor, în prezent fiind 426 de propuneri 

pentru reformarea MAI, ce demonstrează o nevoie reală de schimbare, de 

eficientizare a tuturor structurilor. Prioritățile anului 2020: 

 Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului; 

 Război pe toate fronturile cu crima organizată și 

infracționalitatea; 

 Servicii publice de calitate; 

 Creșterea capabilității forțelor Ministerului Afacerilor Interne și 

a nivelului de înzestare pentru a face față cerințelor actuale; 



 

Cetățenii să știe că suntem pregătiți să protejăm frontiera de stat, 

garantăm că vom fi în stradă lângă cetățeni pentru a răspunde cu 

promptitudine nevoilor comunității.” 

 

Din alocuțiunea, Președintelui României, Excelența Sa domnul Klaus 

Werner Iohannis evidențiem următoarele: 

”Ministerul Afacerilor Interne este o componentă esențială a sistemului 

de securitate națională, iar activitatea are impact direct asupra vieții și 

siguranței românilor. 

Misiunea ministerului este de protejarea oamenilor și în asigurarea unui 

climat social de echitate și echilibru. 

O națiune se dezvoltă atunci când cetățenii au încredere în autorități și 

în capacitatea acestora de a le apăra drepturile și libertățile civice cu 

respectarea legilor și a Constituției. Rolul lucrătorilor ministerului este de a 

face profesia, fără abatere, cu responsabilitate și competență.  

Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi însemnate pentru 

prevenirea și combaterea fenomenului migraționist și pentru securizarea 

frontierelor de stat și a celei comune a Uniunii Europene. 

Nu trebuie să existe nicio abatere de la menirea fundamentală a 

ministerului de a apăra și proteja cetățenii români.  

Ministerul Afacerilor Interne trebuie să acționeze în interesul 

cetățeanului, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, obiectivul 

fundamental fiind ca legea să fie respectată, iar cetățenii să se simtă în 

siguranță și să aibă deplină încredere în instituțiile care au misiunea să-i apere 

și să-i protejeze. 

Factorii de decizie din Ministerul Afacerilor Interne trebuie să 

conștientizeze pe deplin responsabilitatea pe care o au față de români, și să 

depună toate eforturile necesare pentru modernizarea și eficientizarea 

instituției. Să ne asigurăm că atunci când acționează, angajații ministerului 

respectă valori și principii, precum: demnitatea, libertatea individuală, 

egalitatea în fața legii, cinstea, încrederea și toleranța. La baza activității 

trebuie să stea o concepție modernă privind ordinea publică, siguranța 



 

cetățeanului și protecția patrimoniului. Profesionalismul și competența forțelor 

de intervenție, prevenirea și anticiparea, decizia precisă și capacitatea de 

reacție a specialiștilor și a forțelor de ordine publică sunt elemente 

indispensabile în realizarea cu succes a sarcinilor care revin Ministerul 

Afacerilor Interne. 

Sunt convins că obiectivele Ministerul Afacerilor Interne vor fi îndeplinite 

în acord cu documentele strategice naționale, prevederile legale în vigoare și 

cu misiunea instituției. 

Obiectivele prioritare trebuie să le reprezinte: 

 protejarea copiilor, tinerilor și categoriile vulnerabile. În acest 

sens este esențial să crească siguranța în spațiile școlare și în apropierea 

acestora, prin stoparea activităților ilicite care pun în pericol sănătatea și 

integritatea tinerei generații. 

 Dezvoltarea de noi instrumente pentru găsirea persoanelor 

aflate în pericol, extinderea  sistemelor de înștiințare și avertizarea a 

populației ori comunicarea sistemică 

 Combaterea corupției cu impact asupra capacității 

instituționale a statului 

 Pentru rezultate optime este nevoie de suficient personal, care 

să fie dotat cu echipamente moderne și performante, astfel încât 

intervențiile pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor să fie finalizate 

cu succes. O legislație adusă la zi și eliminarea barierelor birocratice sunt 

necesare pentru a avea o activitate eficientă. 

 Finalizarea procesului de aderare a României la Spațiul 

Schengen 

 În contextul actual al combaterii răspândirii infecției cu 

Coronavirus vegheați cu responsabilitate, dar și cu calm la întărirea 

controlului la frontierelor terestre, aeriene și maritime ale țării. 

Traversăm o perioadă complicată la nivel global, iar cetățenii au nevoie 

și de sprijinul Ministerului Afacerilor Interne pentru a se simți în 

siguranță. De modul în care acționați depinde ca panica să nu se 

instaureze, iar românii să simtă că sunt apărați și protejați. 



 

Exigențele pe care cetățenii le au față de acțiunile ministerului sunt 

ridicate, de aceea vă îndemn să intensificați eforturile de îmbunătățire a 

performanțelor, iar serviciile asigurate să se bazeze pe cinste, integritate, 

onestitate și respect față de demnitatea umană.” 

 

În contextul realizărilor reliefate cu acest prilej, atât de către ministrul 

afacerilor interne, domnul Marcel Ion Vela, dar și de Președintele României, 

Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis, Corpul Național al Polițiștilor 

adresează felicitări pentru realizările Ministerului Afacerilor Interne, în anul 

2019, tuturor lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne. Suntem convinși că 

majoritatea lucrătorilor au contribuit la realizarea obiectivelor Ministerului 

Afacerilor Interne, cu sacrificii personale și uneori chiar cu prețul suprem. 

 

De asemenea evidențiem că reforma ministerului afacerilor interne 

trebuie să continue, de altfel așa cum a precizat și Președintele României, 

având la bază valori și principii, precum: Demnitatea, Libertatea individuală, 

Egalitatea în fața legii, Cinstea, Încrederea și Toleranța. 

 

Suntem încrezători că toții lucrătorii ministerului vor depune în 

continuare eforturile necesare, cu respectarea prevederilor legale și 

constituționale,  de a întări încrederea cetățenilor în autorități și în capacitatea 

lor de a le apăra drepturile și libertățile civice. 

 

Continuarea dialogului instituțional, a mesajelor echilibrate, a măsurilor 

luate cu fermitate, dar și cu echitate și calm pot transmite cetățenilor un 

sentiment de siguranță și de deplină încredere în instituțiile ministerului care 

au misiunea să-i apere și să-i protejeze. 
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