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MINISTRUL CARMEN DAN A DISCUTAT ASTĂZI CU POLIȚIȘTII
BRIGĂZII RUTIERE BUCUREȘTI DESPRE PROBLEMELE CU CARE SE
CONFRUNTĂ ÎN ACTIVITATEA CURENTĂ
Ministrul afacerilor interne, Carmen DAN, a efectuat astăzi o vizită la Brigada
Rutieră București pentru a discuta cu polițiștii despre problemele cu care se
confruntă, inclusiv despre propunerile acestora privind întărirea autorității.
Întâlnirea face parte din seria demersurilor întreprinse de ministrul afacerilor
interne în vederea consultării angajaților pentru îmbunătățirea actualului cadru
legislativ care are incidență în activitatea de asigurare a ordinii publice.
Toate propunerile primite în această vară urmează să fie discutate și cu
reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale, în cadrul unei întâlniri care
va avea loc în cursul săptămânii viitoare.
Din consultarea celor peste 200 de mesaje care au fost primite din partea
angajaților ministerului, s-a conturat un pachet de propuneri cu incidență pe mai
multe acte normative, precum: Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului,
Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, Legea nr. 218/2002 privind
organizarea și funcționarea Poliției Române, dar și Codul Penal.
Printre propunerile angajaților MAI se numără stabilirea precisă a regulilor de
intervenție ale polițiștilor în timpul celor mai frecvente interacțiuni cu cetățenii.
Totodată, se au în vedere sancționarea prin instrumente de drept penal a unor fapte
ilegale, cum ar fi: împiedicarea polițiștilor de a pune în aplicare o măsură
polițienească, continuarea comiterii unor fapte, cu ignorarea avertismentului
polițiștilor în cazul situațiilor în care se tulbură sau împiedică folosirea normală a
unor locuințe sau utilizarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene la adresa
polițiștilor în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Alte propuneri vizează
creșterea sancțiunilor pentru ultraj și pentru uciderea unui polițist, precum și a
cuantumului amenzilor contravenționale pentru refuzul de legitimare.

În plus, se propune crearea unor mecanisme și instrumente de protecție fizică și
juridică a polițiștilor.
Acest pachet de propuneri poate fi consultat pe site-ul www.mai.gov.ro.
Pentru întărirea autorității angajaților, la nivelul MAI se intenționează
achiziționarea de echipamente de protecție și introducerea unor module de
pregătire fizică și tactică pentru polițiștii care acționează în stradă.
Cu ocazia întâlnirii cu organizațiile profesionale și sindicale programată pentru
săptămâna viitoare se vor discuta inclusiv aspectele privind situația deficitului de
personal și soluțiile identificate pentru diminuarea acestuia.
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