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 Scurtă  prezentare  
a organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor  

 
 

Introducere  
Corpul Naţional al Poliţiştilor reprezintă forma de organizare pe criteriul 

profesional, autonomă, apolitică şi nonprofit a poliţiştilor, este constituit şi îşi 
exercită atribuţiile în scopul promovării intereselor profesionale, sociale, culturale 
şi sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislaţia în domeniu, precum şi al 
apărării drepturilor legitime ale acestora.  

Corpul este persoană juridică de drept public, este format din organe centrale, 
departamente şi organizaţii teritoriale, fiind autonom faţă de structurile din care 
provin membrii săi.  
Baza legală 

Corpul Naţional al Poliţiştilor, denumit în continuare Corpul, se organizează 
şi funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi celorlalte prevederi legale care 
reglementează activitatea structurilor din care provin membrii săi.  
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului a fost aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1305/2002, cu completările şi modificările ulterioare 
stabilite prin H.G. nr. 237/2003, H.G. nr. 1600/2003, H.G. nr. 560/2006 şi H.G. nr. 
667/2009.  

Corpul este organizat la nivel central, departamental şi teritorial, pe principiile 
teritorialităţii, eligibilităţii, mutualităţii şi ierarhiei structurilor de conducere, iar 
structurile de conducere se aleg potrivit prevederilor regulamentului.  
Corpul nu poate fi angajat politic prin acţiunea organelor de conducere sau a 
membrilor săi.  

R O M Â N I A 
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 
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Atribuţiile Corpului Naţional al Poliţiştilor  

În vederea îndeplinirii scopului pentru care se înfiinţează, Corpul şi 
structurile sale, prin organele de conducere şi executive, exercită următoarele 
atribuţii:  
a) întreprind măsuri pentru dezvoltarea, în rândul poliţiştilor, a sentimentului de 
demnitate, onoare şi ataşament faţă de tradiţiile şi valorile morale pe care aceştia 
trebuie să le împărtăşească şi să le apere;  
b) promovează şi susţin în raporturile cu celelalte instituţii ale statului şi cu 
societatea civilă tradiţiile, interesele şi scopurile generoase urmărite de poliţişti 
pentru apărarea valorilor şi drepturilor fundamentale ale omului;  
c) participă, împreună cu structurile specializate, la iniţierea unor acţiuni menite 
să sporească eficienţa activităţii poliţieneşti;  
d) formulează puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte 
normative care se referă la activitatea poliţiei sau la Statutul poliţistului, emiterea 
de către ministrul administraţiei şi internelor sau, după caz, de către inspectorii 
generali ori directorii generali a unor ordine, instrucţiuni sau dispoziţii cu 
caracter normativ care vizează interesele şi drepturile poliţiştilor, înfiinţarea sau 
reorganizarea unor unităţi de poliţie, organizarea programului de lucru şi 
acordarea repausului săptămânal;  
e) la cerere, reprezintă interesele poliţiştilor împotriva cărora au fost dispuse 
sancţiuni disciplinare şi oferă asistenţă juridică gratuită celor aflaţi în procese 
pentru fapte săvârşite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;  
i) prin organele de conducere reprezintă profesia de poliţist, împreună cu şefii 
unităţilor şi organelor poliţieneşti, în raporturile cu organizaţii profesionale şi 
ştiinţifice, instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice 
din ţară şi din străinătate;  
j) participă la elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, ale cărui 
prevederi sunt obligatorii pentru exercitarea profesiei de poliţist, şi acţionează 
pentru însuşirea şi aplicarea acestuia;  
k) editează şi gestionează propriile mijloace media, pentru promovarea imaginii, 
activităţii şi intereselor sale şi ale poliţiştilor;  
l) ţin şi actualizează permanent evidenţa membrilor săi;  
m) acordă, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate, burse şi ajutoare 
pentru poliţiştii şi/sau membrii de familie aflaţi în dificultate materială sau 
financiară;  
n) promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale 
similare, cu care se şi pot asocia;  
o) instituie distincţii proprii şi conferă diplome de excelenţă şi de onoare;  
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p) organizează activităţi pentru cinstirea eroilor M.A.I.;  
r) susţin activitatea de cercetare ştiinţifică a poliţiştilor şi a membrilor de familie 
ai acestora, pot presta servicii în domeniul de activitate specific;  
s) organizează şi desfăşoară activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive;  
t) desfăşoară activităţi de susţinere a intereselor poliţiştilor în faţa autorităţilor 
interne şi internaţionale.  

Pentru o mai bună şi concretă aplicare a legislaţiei în domeniu prezentate mai 
sus, a fost emis O.M.A.I. nr. 533/2005 potrivit căruia structurile ministerului 
trebuie să consulte organele de conducere ale Corpului la:  

a) numirea si eliberarea din funcţie a inspectorilor generali ai Poliţiei Române 
şi Poliţiei de Frontieră, a directorilor generali şi directorilor din structurile M.A.I. 
încadrate cu poliţişti, precum şi a adjuncţilor acestora, a directorului general al 
DGPMB, directorilor direcţiilor din cadrul inspectoratelor generale, a şefilor 
inspectoratelor judeţene de poliţie/poliţie de frontieră şi a adjuncţilor acestora;  

b) emiterea de ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ, care vizează 
drepturile şi interesele legitime ale poliţiştilor;  

c) înfiinţarea sau reorganizarea unor unităţi de poliţie;  
d) acordarea gradelor profesionale poliţiştilor în alte condiţii decât la termen;  
e) participarea la organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor 

vacante cu personal din sursa externă, susţinerea examenelor de definitivare în 
profesie şi asistarea la organizarea şi desfăşurarea concursurilor /examenelor 
pentru promovarea în funcţii a poliţiştilor, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor ori 
încadrarea de personal din sursa externă;  
Principalele realizări  

Corpul a contribuit la demilitarizarea poliţiei, elaborarea şi aplicarea Legii 
privind statutul poliţistului, Codului de etică şi deontologie al poliţistului şi a 
Ghidului de aplicare a acestuia, la elaborarea şi modificarea altor acte legislative, 
strategii şi planuri de acţiune de reformă instituţională sau sectorială, contribind la 
îndeplinirea criteriilor de aderare a României la Uniunea Europeană la 01.01.2007.  

La realizarea obiectivului major din prezent privind aderarea la Spaţiul 
Schengen, alături de conducerea M.A.I. şi celorlalte structuri, contribuie şi Corpul 
şi poliţiştii de la toate nivelurile, prin alinierea la legislaţia şi bunele practici 
europene, asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, 
respectarea legalităţii şi drepturilor omului.  

Corpul s-a implicat şi a susţinut cu resurse financiare, materiale şi umane 
diverse acţiuni de promovare a profesiei de poliţist, aderarea la U.E., simpozioane, 
dotarea sălilor de cursuri sau de sport, terenuri de sport la: Academia de Poliţie 
„Al.I.Cuza”, Şcolile sau centrelor de pregătire poliţie sau poliţie de frontieră 
(Câmpina, Slatina, Orşova, Oradea), Centrul de Studii postuniversitare, Centrul 
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Chinologic Sibiu, I.P.J. Sibiu, I.P.J. Buzău, I.P.J. Bacău, I.P.J. Satu Mare, I.P.J. 
Bihor, I.P.J. Constanţa, I.P.J. Prahova, I.P.J. Bistriţa, I.J.P.F. Tulcea, I.J.P.F. Satu 
Mare, I.J.P.F. Vaslui, cabinete medicale de unitate, la Spitalul MAI şi farmacia 
centrului medical din Bucureşti, săli de pregătire de specialitate, posturi de poliţie 
şi poliţie de frontieră, manifestări cu ocazia zilei armelor ş.a.  

Corpul a acordat asistenţă juridică tuturor poliţişti cercetaţi disciplinar care au 
solicitat, în procese la diferite instanţe, a participat la examene/concursuri de 
încadrare a unor funcţii vacante, a acordat ajutoare financiare pentru îmbolnăviri, 
decese, vătămări corporale ale poliţiştilor şi membrilor familiilor acestora, precum 
şi ajutoare unor familii de sinistraţi poliţişti şi civili la inundaţii.  

Potrivit scopului pentru care a fost creat, Corpul a stabilit pentru următorii ani 
ca obiective fundamentale afirmarea şi consolidarea rolului esenţial al acestuia în 
privinţa statutului, carierei, pregătirii, disciplinei, eticii şi deontologiei profesionale 
a poliţiştilor, rolului de partener al conducerii ministerului în continuarea adaptării 
legislaţiei şi practicilor poliţieneşti la cele din U.E. şi alte state dezvoltate, sporirea 
eficienţei structurilor de poliţie în asigurarea ordinii şi siguranţei publice. 

Dacă rolul Corpului va fi înţeles, acceptat şi promovat, există toate premisele 
ca organizaţia profesională să-şi îndeplinească menirea pentru care a fost creată 
anterior aderării la Uniunea Europeană, în mod similar altor organizaţii de pe plan 
intern şi extern.  

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL  


