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Astăzi, la sediul IGPR a avut loc o ședință în sistem video conferință la care a 

participat domnul Secretar de stat, chestor șef de poliție Bogdan Despescu, domnul 
inspector general al Poliției Române, chestor principal de poliție Liviu Vasilescu, 

împreună cu ceilalți ofițeri din conducerea Inpectoratului General al Poliției Române, 
directorii structurilor centrale și conducerile IPJ-urilor. 

La activitate au fost invitați reprezentanții organizației profesionale Corpul 

Național al Polițiștilor și ai organizațiilor sindicale atât de la nivel central cât și din 
teritoriu. 

Demersul a fost realizat pentru a dezbate inițiativa conducerii ministerului de 
reorganizare instituțională. 

În intervenția sa, domnul Secretar de stat a precizat faptul că inițiativa conducerii 
ministerului va fi implementată în vederea eficientizării activitații instituției și va avea 

loc printr-o abordare etapizată. 
Prima etapă, cea declanșată în cursul zilei de vineri de conducerea IGPR, are drept 

scop identificarea nevoilor de reorganizare la nivelul unităților teritoriale ale Poliției 
Române și transpunerea acestora în propuneri ce urmează a fi centralizate la nivelul 

structurilor de specialitate din IGPR. 
Ulterior ideile rezultate din analiza primei etape vor constitui baza dezbaterilor ce 

vor fi efectuate în cadrul unor grupuri de lucru care vor reliefa o concepție finală de 
reorganizare – a doua etapă. 

În cea de a treia etapă, concepția va fi supusă analizei structurilor Inpectoratului 

General al Poliției Române și consultării organizației profesionale Corpul Național al 
Polițiștilor și sindicatelor, urmând ca forma finală să fie implementată. 

A precizat că este important să fie alocate resurse la baza piramidei, cu accente 
pe întărirea structurilor operative. Totodată a punctat câteva domenii prioritare cum ar 

fi sistemul de ordine publica în mediul rural, poliția de proximitate, sistemul de 
combatere a criminalității organizate, structurile de acțiuni speciale, fără ca acestea să 

fie limitative. 
Cu referire la structurile suport s-a cerut ca în cadrul măsurilor de reorganizare 

să fie avute în vedere și reducerea activităților care creează birocrație și adoptarea unor 
soluții moderne de gestionare electronică a fluxurilor operaționale. 

De asemenea s-a stabilit că niciun polițist nu-și va pierde locul de muncă urmare 
reorganizării și că dimpotrivă, ca structură, poliția trebuie dezvoltată și nu redusă. 

Pentru acest moment nu a fost realizată o estimare a costurilor necesare pentru 
că în aceasta fază nu există o proiecție definitivă a măsurilor care vor fi adoptate. 

În încheiere, domnul Secretar de Stat a atras atenția că acest proces de 
reorganizare trebuie sa fie caracterizat de obiectivitate și nu prin prisma abordărilor 

subiective ale decidenților de astăzi. 

Domnul inspector general al Poliției Române, a detaliat principiile pe care 
conducerea IGPR le are în vedere pentru ca acest proces să conducă la o eficientizare 

a activității instituției și în același timp să pună organizația în consonanță cu modificările 
legislative în domeniile de activitate ale poliției. 
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De asemenea a adăugat dorința ca în cursul anului curent să poată fi organizat 

un concurs de trecere a agenților de poliție în corpul ofițerilor care să rezolve parțial 
deficitul de personal existent. 

În interventia sa, reprezentantul organizatiei profesionale, Corpul National al 
Politistilor a salutat inițiativa de organizare a acestei ședințe, apreciată ca fiind necesară 

după demersul demarat în cursul zilei de vineri de către IGPR, precum și faptul că toate 
clarificările realizate pe parcursul ședinței au fost de natură să creeze premisele unui 

proces de reorganizare pe criterii obiective și transparente. 

Totodată s-a menționat faptul că singura organizație profesională - Corpul 
Național al Polițiștilor, cu reprezentativitate națională la nivelul tuturor unităților și cu 

membri la nivelul tuturor formațiunilor de poliție,  are atribuții cu privire la procesul de 
reorganizare a structurilor Poliției Române, conferite de Legea 218/2002 cu privire la 

organizarea și funcționarea Poliției Române și de HG 1305/2002 privind Regulamentul 
de organizare și funcționare a Corpului Național al Polițiștilor, sens în care a manifestat 

disponibilitatea participării cu reprezentanți cu experiență și expertiză în cadrul 
grupurilor de lucru ce vor fi constituite. 

Corpul Național al Polițiștilor este și va rămâne un partener profesional activ, ferm 
si onest pentru toate instituțiile în care își desfășoară activitatea membrii săi și dedicat 

scopului său de promovare a intereselor polițiștilor și apărare a drepturilor acestora. 
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