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Stimate Domnule Ministru, 

Realitatea românească ne rezervă surprize neplăcute în legătură cu activitatea 

ministerului pe care il conduceți. Deși în România s-au întors foarte mulți cetățeni, membrii ai 

unor clanuri mafiote care își desfașurau afacerile murdare în străinatate, în domeniul traficului de 

persoane, rețelelor de prostițutie și  pornografie infantilă sau de trafic de substanțe periculoase 

sau interzise, efectivele ministerului pe care il conduceți s-au subțiat tot mai mult astfel încât, 

ordinea publică a devenit doar un concept teoretic. 

La nivel mondial, se constată un trend periculos, de asalt asupra forțelor de ordine, o 

tentativă de decretibilizare și chiar de desființare a Poliției.  

Fără menținerea calmului public, riscăm anarhia, și asta tocmai într-o perioadă extrem de 

critică. Mai multe unități administrativ teritoriale din mediul rural au ajuns să strige, cu 

disperare, faptul că nu mai au personal de poliție care să asigure ordinea publică, să soluționeze 

dosarele penale aflate în curs de cercetare sau de prevenție infracțională.  

Cu un aparat subdimensionat până la limită, Ministerul de Interne prin Inspectoratele 

Județene de Poliție abia reușește să formeze ture care să poată participa la misiuni de patrulare, 

fără să mai existe personal de specialitate care să se ocupe de cercetare judiciară, de asigurarea 

permanenței la postul de poliție în mediul rural sau de alte operațiuni specifice printre care și 

monitorizarea persoanelor aflate în carantina sau izolare. 
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Suma tuturor acestor realități nu înseamnă decât falimentul sistemului de ordine publică, 

faliment confirmat de  realitatea infracțională care se desfășoară pe străzile patriei și care pare a 

fi scăpată de sub controlul autorităților. 

Având în vedere toate cele precizate vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la 

următoarele întrebări: 

1. Vă rugăm să ne precizați date cu privire la infrastrucutra de intervenție, personalul de 

intervenție din județul Iași. 

2.  Reprezentanții Sindicatelor aferente afirmau  în spațiul public faptul că,  polițiștii au 

primit 1 pereche de mănuşi pentru fiecare post de poliţie, 1 mască textilă pentru fiecare poliţist şi 

jumătate de litru de dezinfectant. Care este punctul dvs. de vedere față de cele menționate mai 

sus? 

3. Nu se impune mai mult respect din partea cetăţenilor faţă de imaginea poliţiştilor, 

inclusiv în partea mass-mediei prin comentarii, pamflete sau filme seriale, care afectează 

autoritatea acestora? 

4. Se vor recalcula drepturile salariale pentru poliţiştii care au un salariu lunar mai mic 

decât nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare funcţie, grad, treaptă, gradaţie, vechime în 

funcţie sau în specialitate? 

Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege. 
 
 
Cu deosebit respect,  
Deputat P.S.D Vasile Cîtea 
 




