PACHET DE PROPUNERI PENTRU ÎNT RIREA AUTORIT
MAI

II PERSONALULUI

Ca urmare a mesajelor primite din partea angaja ilor MAI privind nevoia de înt rire a
autorit ii poli istului, s-au conturat o serie de propuneri care vizeaz o abordare mai
larg decât Legea 360/2002, privind Statutul Poli istului – respectiv, un ansamblu de
norme care reglementeaz drepturile i obliga iile, procedurile de ac iune sau regimul
de sanc ionare a unor fapte care definesc autoritatea poli istului.
Dintre acestea, MAI supune aten iei publicului o serie de m suri care au ca scop
înt rirea autorit ii poli istului, apreciind c în paralel cu discu iile interne, cu
organiza iile profesionale i sindicale, este nevoie i de un proces transparent de
consultare a opiniei publice.
1. Stabilirea precis

i la nivel de lege a regulilor de interven ie ale poli istului

Majoritatea cet enilor raporteaz ac iunile poli tilor la ceea ce au v zut în filme. Îns ,
foarte pu ine persoane tiu ce drepturi au i ce drepturi are poli istul român, inclusiv
pentru c procedurile de interven ie nu sunt accesibile. F
a face foarte clare i
cunoscute drepturile i obliga iile poli istului, dar i ale cet eanului, vor exista
întotdeauna suspiciuni de abuz.
De aceea, cele mai frecvente proceduri care vizeaz cet enii, respectiv: legitimarea,
înc tu area sau conducerea la sediul politiei, ca mecanisme prin care Poli ia Român
i exercit atribu iile în interesul comunit ii, vor fi detaliate, cu reguli procedurale clare,
în Legea de organizare i func ionare a acestei institu ii.
2. Stabilirea unor instrumente de protec ie fizic

i juridic a poli

tilor

În orice procedur de interven ie, activitatea poli istului trebuie s se desf oare în
siguran ; acest lucru implic i existen a cadrului normativ necesar, care s previn o
posibil agresiune. Astfel, urmeaz a fi reglementate, cu mai mare precizie, regulile de
utilizare a for ei fizice i a mijloacelor din dotare. Totodat , este important ca
autoritatea poli istului s poat fi impus i prin mijloace de comunicare – aten ion ri
sau solicit ri clare adresate persoanei, de a face sau a nu face ceva.
3. Împiedicarea poli
deveni infrac iune

tilor de a pune în aplicare o m sur poli ieneasc ar putea

Vedem tot mai des în spa iul public situa ii în care poli tii încearc s imobilizeze un
agresor, iar acesta este ajutat, chiar scos din mâinile poli tilor de prieteni sau oameni

de pe margine. Am v zut cu to ii imagini în spa iul public cu interven ii ale poli tilor
comentate de diver i indivizi de pe margine, care stabilesc dac este bine sau nu ceea
ce face poli istul. Este dreptul cet enilor s comenteze, îns nu e normal ca aceste
persoane de pe margine s intervin în ac iunea poli iei i s împiedice punerea în
aplicare a legii. Interac iunea dintre cet ean i poli ist nu trebuie s se transforme
niciodat într-o negociere a legii.
4. Continuarea comiterii unor fapte, cu ignorarea avertismentului poli
cazul scandalurilor

tilor, în

În cazul acelor scandaluri, petreceri în bloc sau nun i care se fac pe strad i prin care
se tulbur lini tea i ordinea public poli ia ia m suri de sanc ionare prin amenzi
contraven ionale.
Exist în practic situa ii când foarte mul i cet eni apeleaz la 112 s se fac ceva, iar
dup ce poli ia aplic m sura de sanc ionare, scandalul continu . În astfel de cazuri,
oamenii care au apelat la poli ie au convingerea c autoritatea statului nu se poate
impune în fa a unora care nu au nicio jen s -i deranjeze pe ceilal i. Mul i dintre cei care
organizeaz petreceri sau nun i în strad prefer aplicarea repetat a unor amenzi, în
locul încet rii activit ii.
Inten ion m ca în asemenea situa ii, dup ce Poli ia constat un astfel de scandal i
aplic o amend pentru tulburarea lini tii publice, dac persoana continu s deranjeze
locatarii prin acelea i ac iuni ilegale, ignorând avertismentul Poli iei, fapta s fie
sanc ionat penal. Ignorarea ac iunii legitime a poli istului, refuzul de a înceta ac iunea
care afecteaz pe ceilal i cet eni, trebuie s fie sanc ionat mai drastic decât o face
legea în prezent.
5. Cre terea cuantumului amenzilor contraven ionale pentru refuzul de legitimare
Refuzul de a da date cu privire la identitate oblig statul s consume resurse
suplimentare (logistice, financiare i umane) pentru identificarea persoanei; în acest
timp, poli istul nu poate interveni în alte situa ii care, cu adev rat, reclam prezen a sa.
Printr-o astfel de conduit , persoana desconsider
i duce în derizoriu autoritatea
poli istului, care reprezint autoritatea statului i interesul comunit ii.
6. Sanc ionarea prin instrumente de drept penal a celor care folosesc cuvinte ori
gesturi jignitoare sau obscene la adresa poli tilor în timpul exercit rii atribu iilor
de serviciu.

La acest moment Codul Penal sanc ioneaz ultrajul, care se refer la amenin ri sau
violen e fizice. Consider m c trebuie s introducem în sfera de protec ie a dreptului

penalul i violen a non-fizic , ce const în folosirea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau
obscene la adresa poli tilor, în timpul exercit rii atribu iilor de serviciu.
Astfel de fapte afecteaz deopotriv autoritatea statului, ordinea i lini tea public i
demnitatea i reputa ia poli istului, motiv pentru care trebuie pedepsit ca atare.
Conduita similar a poli istului este sanc ionat penal, ca purtare abuziv (vezi art.296
Cod Penal).
7. Cre terea sanc iunilor pentru ultraj i pentru uciderea unui poli ist

MAI a trimis deja Ministerului Justi iei o propunere de modificare a Codului Penal prin
cre terea pedepselor pentru ultraj, ultraj judiciar, tulburarea ordinii i lini tii publice. De
asemenea, pentru uciderea unui poli ist aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu, MAI a
propus sanc ionarea cu deten iunea pe via .
8. Crearea unor mecanisme de acordare a asisten ei juridice pentru poli
sunt victime ale unor infrac iuni de ultraj
9. Achizi ionarea de echipamente de protec ie pentru poli
10. Introducerea unor module de preg tire fizic
ac ioneaz în strad

i tactic

tii care

ti
pentru poli

tii care

Cum autoritatea nu se consolideaz doar prin modific ri legislative i dot ri tehnice, ci i
prin modul în care este aplicat legea, în programele de preg tire ale poli tilor vom
acorda prioritate preg tirii fizice i tactice a celor care ac ioneaz în strad .
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Aceste m suri vor fi discutate cu organiza iile profesionale i sindicale, ulterior, urmând
a fi ini iate demersurile de elaborare a actelor normative necesare i parcurgerii
procedurilor de transparen decizional .

