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Corpul Naţional al Poliţiştilor, singura organizaţie profesională a tuturor poliţiştilor 
constată că în ultima perioadă, în spaţiul public există tendinţa de a generaliza comportamente și 
atitudini care contravin eticii profesionale, deși prezente la nivel instituțional constituie excepții 
care nu caracterizează corpul profesional al polițiștilor.  

Organizația noastră se delimitează ferm de astfel de manifestări precum cele ale agentului 
de poliție din cadrul Poliției orașului Potcoava și solicităm adoptarea unor măsuri imediate de 
corectare și sancționare a acestora, cu respectarea prevederilor legale incidente și a principiilor 
democratice care guvernează societatea noastră.  

Ne raliem în acest sens demersurilor de toleranță zero cu privire la faptele neconforme 
statutului profesional declanșate la nivel instituțional dar, în același timp, dorim să subliniem că 
evenimentele negative sunt isolate, iar prin mesajul transmis în mod repetat, se poate crea o 
imagine negativă şi cu substrat asupra întregului sistem şi a activităţii desfăşurate de poliţiştii 
oneşti.  

În egală măsură ne vom constitui și pentru viitor în principalii promotori ai  tradițiilor, 
intereselor și scopurilor generoase ale profesiei de polițist și în susținători ai tuturor acelora care 
prin implicare, bună-credință și sacrificiu personal, ne împărtășesc valorile. 

Radicalizarea discursului public cu referire la profesia de polițist, inducerea unui sentiment 
de insecuritate la nivel social, sunt de natură a marginaliza eforturile de reconstrucție instituțională 
centrate pe exigențele transmise de cetățean ca principal beneficiar al serviciului public pe care îl 
prestăm.  

Nu acceptăm atitudinile neconforme deontologiei profesionale, însă prin denigrarea 
imaginii nu are nimeni de câștigat, cetăţeanul și poliţistul corect și cinstit deopotrivă vor fi cei care 
au de pierdut cel mai mult. Noi suntem de partea legii şi am depus un jurământ față de cetățean și 
față de țară, pe care suntem datori să îl respectăm. 

 Ca organizație profesională dorim să intervenim în corectarea unor curente rău 
intenționate, care au apărut în spațiul public, pentru a păstra un echilibru în societate și în schimbul 
de opinii. Corpul Naţional al Polițiștilor și-a stabilit o strategie pe termen mediu și lung având 
drept scop redarea încrederii polițiștilor și certitudinea apartenenței la profesie şi, totodată îi 
asigură pe toţi poliţiştii de sprijinul organizaţiei în continuarea procesului de modernizare a 
instituției. 


