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MINISTRUL CARMEN DAN A DISCUTAT AST ZI CU POLI
TII
BRIG ZII RUTIERE BUCURE TI DESPRE PROBLEMELE CU CARE SE
CONFRUNT ÎN ACTIVITATEA CURENT
Ministrul afacerilor interne, Carmen DAN, a efectuat ast zi o vizit la Brigada
Rutier Bucure ti pentru a discuta cu poli tii despre problemele cu care se
confrunt , inclusiv despre propunerile acestora privind înt rirea autorit ii.
Întâlnirea face parte din seria demersurilor întreprinse de ministrul afacerilor
interne în vederea consult rii angaja ilor pentru îmbun irea actualului cadru
legislativ care are inciden în activitatea de asigurare a ordinii publice.
Toate propunerile primite în aceast var urmeaz s fie discutate i cu
reprezentan ii organiza iilor profesionale i sindicale, în cadrul unei întâlniri care
va avea loc în cursul s pt mânii viitoare.
Din consultarea celor peste 200 de mesaje care au fost primite din partea
angaja ilor ministerului, s-a conturat un pachet de propuneri cu inciden pe mai
multe acte normative, precum: Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poli istului,
Legea nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de înc lcare a unor norme de
convie uire social , a ordinii i lini tii publice, Legea nr. 218/2002 privind
organizarea i func ionarea Poli iei Române, dar i Codul Penal.
Printre propunerile angaja ilor MAI se num
stabilirea precis a regulilor de
interven ie ale poli tilor în timpul celor mai frecvente interac iuni cu cet enii.
Totodat , se au în vedere sanc ionarea prin instrumente de drept penal a unor fapte
ilegale, cum ar fi: împiedicarea poli tilor de a pune în aplicare o m sur
poli ieneasc , continuarea comiterii unor fapte, cu ignorarea avertismentului
poli tilor în cazul situa iilor în care se tulbur sau împiedic folosirea normal a
unor locuin e sau utilizarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene la adresa
poli tilor în timpul exercit rii atribu iilor de serviciu. Alte propuneri vizeaz
cre terea sanc iunilor pentru ultraj i pentru uciderea unui poli ist, precum i a
cuantumului amenzilor contraven ionale pentru refuzul de legitimare.

În plus, se propune crearea unor mecanisme i instrumente de protec ie fizic
juridic a poli tilor.

i

Acest pachet de propuneri poate fi consultat pe site-ul www.mai.gov.ro
Pentru înt rirea autorit ii angaja ilor, la nivelul MAI se inten ioneaz
achizi ionarea de echipamente de protec ie i introducerea unor module de
preg tire fizic i tactic pentru poli tii care ac ioneaz în strad .
Cu ocazia întâlnirii cu organiza iile profesionale i sindicale programat pentru
pt mâna viitoare se vor discuta inclusiv aspectele privind situa ia deficitului de
personal i solu iile identificate pentru diminuarea acestuia.
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