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Vineri, 16 Februarie

Participarea premierului Viorica Dăncilă la bilanțul
Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR)

Galerie foto

Discursul premierului Viorica Dăncilă la bilanțul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR)

[Check against delivery]

Viorica Dancilă: Doamnă ministru al afacerilor interne, stimați invitați, ne aflăm la un moment de bilanț în care, desigur, vor fi prezentate cifre și informații în măsură să ofere o imagine
concretă, cât mai apropiată de realitate a Poliției Române. Aceste evaluări sunt absolut necesare pentru a înțelege mai bine activitatea pe care o desfășurăm și pentru a schimba din timp
ceea ce nu merge bine. Dincolo de cifre și informații se află însă, reprezentarea socială a oamenilor privind activitatea Poliției. Au românii convingerea că trăiesc în siguranță și că instituția
dumneavoastră îi protejează de cei care încalcă legea? România cheltuiește anual un procent ridicat din PIB pentru asigurarea ordinii și siguranței publice. Evident, nu este vorba numai de
Poliție, ci și de alte instituții aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Cu toate acestea, România este o țară sigură, iar românii înșiși cred că trăiesc într-o țară sigură. România nu
a fost confruntată cu situații sociale grave în privința asigurării siguranței cetățenilor. Fără îndoială că acest lucru se datorează în mare parte activității Poliției și vă felicit pentru acest
lucru! Mai mult decât atât, la nivel european, Poliția din România este privită ca un partener de încredere. În cadrul Parlamentului European, m-am aplecat personal asupra unui fenomen
căruia îi cad victime multe românce: traficul de persoane. Știu că depuneți eforturi pentru combaterea acestui flagel și vă rog să intensificați aceste eforturi și să accentuați componenta de
prevenire. La fel de importantă este protejarea victimelor violenței domestice, un fenomen îngrijorător asupra căruia guvernul a intervenit deja prin introducerea unor modificări legislative,
cum este ordinul de protecție provizorie. Proiectul de lege urmează să ajungă în Parlament, iar adoptarea lui va oferi polițiștilor un instrument eficient în combaterea fenomenului violenței
domestice. În această perioadă, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și, în particular, al Poliției, se desfășoară o serie de evaluări instituționale aprofundate. Acestea sunt obligatorii,
după ce, anul trecut, Poliția s-a confruntat cu unele cazuri grave care au pus în pericol încrederea cetățenilor în instituție. Am tras toți concluzia că este nevoie de un proiect de reformare a
Poliției. Nu va fi ușor să realizăm acest proiect, dar deja am făcut pași importanți prin alte modificări legislative care vor consolida statutul polițistului. Polițistul are nevoie de proceduri
clare și eficiente, în lupta împotriva acelora care încalcă legea, asigurând totodată un exercițiu firesc al drepturilor și libertăților civile. Vă asigur că aveți tot sprijinul meu și al Guvernului
pentru a duce cu bine la capăt acest proiect. Știu că pentru a avea acțiuni mai eficiente, aveți nevoie de legi mai bune și de dotări mai bune și vă asigur că susțin măsurile care vizează
întărirea autorității angajaților Ministerului Afacerilor Interne. Consider că societatea civilă trebuie să înțeleagă și să sprijine aceste demersuri. Respectul se câștigă prin aplicarea legii, dar
legea trebuie să îi apere și să îi protejeze pe cei care zilnic luptă împotriva infracționalității. Nu uitați nicio clipă că orice demers pe care îl faceți trebuie să aibă ca scop asigurarea
interesului cetățeanului de a trăi într-un mediu social sigur. Pregătirea și acțiunea dumneavoastră profesională, într-un cadru legislativ adecvat, se vor reflecta în mod direct în creșterea
nivelului de siguranță al cetățenilor. Nimic altceva nu se poate cere de la dumneavoastră. Poliția nu are ce căuta în jocuri politice sau de altă natură, care îi distorsionează grav menirea.
Știu că activitatea Ministerului Afacerilor Interne este foarte complexă, dar am deplină încredere în doamna ministru Carmen Dan care a demonstrat că poate face față cu succes provocărilor
instituționale. În încheiere, aș vrea să îi felicit pe toți polițiștii care au obținut rezultate remarcabile în anul care a trecut. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți adevărați eroi care
treceți peste neajunsuri și realizați lucruri remarcabile în slujba comunității. Felicitări noii conduceri a Poliției Române și mult succes în tot ceea ce faceți! Vă mulțumesc!

 

***

Declarațiile premierului Viorica Dăncilă, după participarea la bilanțul IGPR

Viorica Dăncilă: Îmi pare rău, o să vedeți în perioada următoare, nu am vrut să fac nicio analogie, dimpotrivă, pentru că întotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme și voi face acest
lucru în continuare. Îmi pare rău că s-a făcut această analogie, nu a fost în intenția mea și vă asigur că nu aș face acest lucru niciodată. Deja am dat un comunicat prin care îmi cer scuze.
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Am să iau legătura cu organizațiile, am să sun personal la cei care au făcut această sesizare și am să le spun că nu a fost intenția mea să fac acest lucru. Voi face toate demersurile, nu
pentru a evita o sancțiune, să nu înțelegi acest lucru. Chiar îmi pare rău că s-a înțeles acest lucru, empatizez total cu oamenii care au astfel de probleme. Mă voi implica ca să construiesc o
strategie bună și pentru astfel de persoane și pentru alte persoane cu dizabilități care se confruntă cu probleme.

 


