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Adresată: Domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: Deputat Dumitrița GLIGA 

Circumscripția electorală nr. 28, Mureș 

Data: 19.04.2021 

Obiectul interpelării: Incidentele apărute în interacțiunea cadrelor MAI cu populația civilă 

 

Domnule ministru,  

 

În ultimele luni, au devenit deja un element al realității cotidiene relatări ale mass - media 

referitoare la cazuri de abuz de autoritate sau de intervenții în forță, atunci când este, dar și când nu 

este cazul, din partea unor cadre ale Ministerului Afacerilor Interne, polițiști sau jandarmi, soldate 

uneori, din păcate, cu vătămări ale integrității fizice și/sau pierderi tragice de vieți omenești! 

Există, desigur, nu puține situații în care elemente recalcitrante, certate cu legea și ordinea publică, 

se dedau la provocări și acțiuni deliberate la adresa forțelor de ordine publică, profitând de climatul 

social tensionat, indus, printre altele, de criza economică tot mai accentuată, de pierderea locurilor 

de muncă pentru nu puține categorii sociale și, nu în ultimul rând, de starea de urgență sanitară și 

multiplicarea  unor restricții asupra unor drepturi și libertăți cetățenești. 

Cu atât mai mult în contextul social menționat, apreciem că se impune o atenție sporită și măsuri 

suplimentare din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne în ceea ce privește buna 

pregătire și instruire profesională, inclusiv pe dimensiunea interacțiunii și comunicării cu cetățenii, 

a cadrelor MAI însărcinate cu asigurarea și menținerea liniștii și ordinii publice, în acord deplin cu 

respectarea strictă a demnității umane, a drepturilor și libertăților cetățenilor.  

 

 

 

Față de cele de mai sus, venim și vă întrebăm, domnule ministru, dacă la nivelul conducerii MAI 

este pregătită o strategie specială de criză și un pachet adecvat de măsuri aferente, care să fie, prin 
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urmare, adaptate circumstanțelor sociale particulare pe care le traversează societatea românească, 

în momentul de față?  

Ne interesează în mod deosebit, dacă sunt avute în vedere măsuri suplimentare concrete pe linia 

unei mai bune instruiri și pregătiri profesionale a cadrelor MAI, nu doar pe linie pur tehnică, de 

strictă specialitate, ci și pe dimensiunea comportamentală și comunicațională cu cetățenii, pentru 

asigurarea unui climat  civilizat de interacțiune cu aceștia, cu accent pe dezamorsarea pașnică a 

situațiilor tensionate.  

 

Solicit răspuns scris. 

Deputat, 

Dumitrița Gliga 

 

 




