Nr. 620 din 21.11.2021
Către,
Inspectoratul General al Poliției Române
În atenția: Domnului Chestor de poliție Eduard MIRIȚESCU - împuternicit adjunct al inspectorului
general al Poliției Române
Urmare a concluziilor întâlnirii din data de 18.11.2021, ce a avut loc la sediul instituției
dumneavoastră, dorim să vă supunem atenției problematica privind portul uniformei de către șefii din cadrul
Poliției Române, mai ales în contextul creionării formei finale a proiectului de ordin privind portul
uniformei de poliție.
În teritoriu au fost sesizate cazuri în care unii șefi cu atribuții de comandă, coordonare sau control, sau prezentat la serviciu cu ocazia unor misiuni operative sau controale a efectivelor de control fără a fi
echipați în uniformă de serviciu. Problema este legată de faptul că șefii respectivi desfășurau activități
operative sau executau controale cu și asupra unor efective echipate în uniformă, aceștia fiind îmbrăcați în
ținută civilă.
Disfuncționalitatea și mai mare a apărut atunci când subalternii au fost atenționați sau sancționați de
către acești șefi din cauza unor abateri de la regulamentul privind portul uniformei, culmea acești superiori
nefiind echipați în uniformă. Deci, întrebarea care se impune a fi pusă este: dacă șeful care ar trebui să fie
puterea exemplului pentru subordonați și care le atrage atenția acestora cu privire la portul uniformei în
mod regulamentar nu este echipa în uniformă, cum poate acesta, moral și etic profesional vorbind, să
constate și să sancționeze polițiștii în cauză? Oare nu sunt astfel încălcate minimele condiții și cerințe de
profesionalism și etică profesională?
Cazurile cele mai dese care ne-au fost aduse la cunoștință se referă la șefi care, venind de la activități
personale, se gândesc să se abată de la traseul spre domiciliu pentru a-și controla dispozitivele de siguranță
publică sau rutieră. Aceștia au venit în control, deseori folosind chiar și mașina personală, contrar
dispozițiilor în vigoare, îmbrăcați civil pentru a-și mustra subordonații cu privire la ”potențiale” abateri.
Cazurile când acești polițiști au fost sancționați pe linia regulamentului portului uniformei nu au fost puține,
iar dublul standard aplicat, nu face altceva decât să crească o stare de nemulțumire în rândul polițiștilor puși
în astfel de situații
De asemenea, o altă situație inedită este cea a misiunilor unde sunt angrenate efective în uniformă,
iar șefii acestora care coordonează misiunea nu sunt echipați la rândul lor în ținută de serviciu, aceștia
preferând îmbrăcămintea civilă. De ce? De frică? Din cauza repulsiei față de uniforma de serviciu? Nu știm,
cert este că polițiștii sunt comandați de acești șefi prin telefon, fiind ascunși sau stând pe bancă pentru a nu
fi recunoscuți de cetățeni sau alte persoane care pot face obiectul misiunii. Precizăm că nu este vorba de
misiunile care impun echipare în civil și care nu pot fi executate altfel, ci de cele unde doar subordonații
sunt echipați, iar șefii parcă fiind la promenadă sau cumpărături, își coordonează în secret subalternii, ca
un semn al comodității sau al ”beneficiilor” cu care vine la pachet funcția de șef sau comandant.
Desigur, aceste aspecte nu trebuie să constituie o generalizare și suntem ferm convinși că există o
numeroși șefi în cadrul Poliției Române care execută controalele într-o manieră profesionistă sau care
coordonează misiunile operative unde sunt angrenate efective în uniformă, ”cot la cot” cu aceștia, fiind un
exemplu pentru cei pe care îi conduc.
Totodată apreciem și înțelegem importanța actului disciplinar și uniformizării portului uniformei, dar
acesta să se facă în mod egal cu toate categoriile de polițiști care intră în sfera de acțiune a acestei

problematici, în speță portul uniformei. Aspectul moral de asemenea nu trebuie neglijat, neputând vorbi de
moralitate atunci când cel care constată o deficiență și propune o sancțiune să nu fie adeptul sau să nu
servească principiului puterii exemplului, principiu care ar trebuie să guverneze relația dintre superiori și
subordonați în cadrul armei Poliție.
Având în vedere cele expuse, vă propunem să luați măsurile ce se impun pentru a remedia această
disfuncționalitate care se răsfrânge asupra activității și moralului efectivelor de polițiști care sunt echipați
în uniformă permanent pe durata misiunilor sau a serviciului.
❖ Facem precizarea că în cadrul consultării dintre sindicate și instituție, așa cum a fost dispus la data
de 30.09.2021 de către conducerea M.A.I., organizația noastră sindicală a formulat mai multe propuneri,
printre care și una referitoare la subiectul în cauză. În urma dezbaterii interne a setului de propuneri formulat
de SIDEPOL, conducerea M.A.I. a adoptat, sub o variantă de text adaptată, propunerea noastră care în
adresa transmisă se regăsea sub următoarea formă:
”Șefii/comandanții unităților, unităților si subunităților de învățământ, precum și șefii
direcți/nemijlociți așa cum sunt ei menționați la art. 3 și 12, alin. (1) sunt obligați să poarte uniforma
de reprezentare și ceremonialuri sau uniforma de serviciu, după caz, pe timpul serviciului în
următoarele cazuri:
a) desfășoară activități preponderente cu efective de polițiști echipați în uniformă
b) execută misiuni de comandă sau coordonare a unor misiuni sau acțiuni operative, dacă
specificul activității nu impune altfel
c) realizează activități pe linia verificării modului și gradului de echipare al polițiștilor
d) realizează activități de sprijin, control, îndrumare și monitorizare în legătură cu efectivele
de polițiști echipați în uniformă”
✓ Forma introdusă în ordin la art. 6, alin. 3 din Anexa I la proiectul de ordin, de către reprezentații
instituției, este următoarea:
”Șefii unităților și subunităților din subordinea inspectoratelor generale și adjuncții acestora sunt
obligați să poarte uniforma, dacă specificul activității nu impune altfel, când desfășoară activități la care
participă efective în uniformă sau în situația în care efectuează controale sau verificări a activității
acestora.”
Pe această cale, în vederea corelării cu viitoarea formă prevăzută la art. 6, alin. 3 din Anexa I la
proiectul de ordin, agreată de specialiștii de resort ai M.A.I., respectiv I.G.P.R., se întrevede nevoia emiterii
unei dispoziții interne care să reglementeze acest aspect, până când ordinul va fi adoptat și va produce și
efect.
Înțelegem importanța actului disciplinar și uniformizării portului uniformei, dar acesta să se facă în
mod egal cu toate categoriile de polițiști care intră în sfera de acțiune a acestei problematici, în speță portul
uniformei. Aspectul moral de asemenea nu trebuie neglijat, neputând vorbi de moralitate atunci când cel
care constată o deficiență și propune o sancțiune, nu este adeptul sau nu servește principiului puterii
exemplului, principiu care ar trebuie să guverneze relația dintre superiori și subordonați în cadrul armei
Poliție.
Vă mulțumim anticipat pentru sprijin și colaborare.
Cu deosebită stimă si considerație,

PREȘEDINTELE SINDICATULUI DEMOCRATIC AL POLIȚIȘTILOR
SIDEPOL
Gabriel GÎRNIȚĂ

