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Corpul Național al Polițiștilor, singura organizație profesională a polițiștilor constituită pe criterii 

profesionale, de autonomie și apolitică, în temeiul prevederilor Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul 
polițistului, cu modificările și completările ulterioare, a luat act de faptul că în ultimele zile în mass-
media au fost prezentate și analizate câteva imagini din cadrul unei activități oficiale a conducerii 
Poliției Române, lansându-se totodată ideea că aceste acțiuni sunt neconforme cu statutul profesional 
precum și faptul că sunt de natură să afecteze credibilitatea unei instituții fundamentale a statului, 
Poliția Română. 

 
Apreciem că mediatizarea acestor imagini a căror sursă nu poate fi precizată, nu poate fi de 

natură să reprezinte o analiză de ansamblu  a modului în care Poliția Română a gestionat o situație 
de criză care putea să devină critică și care a necesitat adoptarea unor măsuri urgente și responsabile, 
conform prevederilor legale care guvernează activitatea instituției. 

 
Organizarea și funcționarea instituțiilor statului este supusă controlului instituțional, Poliția 

Română nefăcând excepție. Astfel, considerăm că organismele statului abilitate în acest sens (comisii 
parlamentare, organe de control guvernamentale, unitățile de parchet) au posibilitatea, conform 
competențelor fiecăreia, să analizeze în profunzime modul de organizare și desfășurare a misiunilor 
poliției, cu acces la toate datele și documentele relevante și cu respectarea reglementărilor privind 
gestionarea și utilizarea acestor date. 

 
Conform Legii nr. 360 din 2002 – polițistul este funcționar public, cu statut special și este 

învestit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, 
în limitele competențelor stabilite prin lege. Polițistul își desfășoară activitatea profesională în interesul 
și în sprijinul persoanei, comunității și instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în exercitarea legii, cu 
respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității. 

 
Totodată, polițistul răspunde în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de 

serviciu. 
 
Prin enunțarea acestor principii dorim să reliefăm încă o dată supremația legii în activitatea 

noastră profesională și dedicarea acesteia necondiționat interesului public. 
 
Susținem dreptul la o informare corectă a cetățenilor cu privire la activitatea profesională a 

polițiștilor însă, radicalizarea mesajului transmis public pe fondul unor informații trunchiate sau 
incomplete, nu este de natură să aducă o imagine corectă și completă asupra situației de fapt. 

 
Pe acest fond, dorim să facem un apel la toți formatorii de opinie și la toate entitățile media să 

prezinte cu obiectivitate aspectele semnalate, cu respectarea principiilor care le guvernează 
activitatea și luând în considerare că instituția Poliției Române și profesia de polițist per ansamblu 
sunt elemente fundamentale ale statului de drept. 

 
Corpul Național al Polițiștilor este și va rămâne un partener profesional onest pentru toate 

instituțiile în care își desfășoară activitatea membrii săi și dedicat scopului său de promovare a 
profesiei și autorității instituției, a intereselor polițiștilor și de apărare a drepturilor acestora. 
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