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COMUNICAT DE PRESĂ  

Procesul de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului are nevoie de 
eforturi susținute pentru a permite consolidarea schimbărilor pozitive și înlăturarea restanțelor 

 
 
Procesul de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului are nevoie de 
eforturi susținute pentru a permite consolidarea schimbărilor pozitive și înlăturarea restanțelor. Această 
concluzie a fost formulată marţi, 31 martie 2015, în cadrul prezentării publice a raportului de evaluare 
intermediară a gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului şi a 
impactului acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local (Legea nr.320). 
 
Raportul a fost elaborat de experții Institutului de Politici Publice, la solicitarea Programului de Drept al 
Fundației Soros-Moldova. 
 
Raportul este un exercițiu de identificare a celor mai importante efecte ale adoptării Legii 320 și de 
analiză a succeselor realizate, dar și a deficiențelor și provocărilor în procesul de implementare a acestei 
Legi. De asemenea, evaluarea oferă o vedere de ansamblu asupra situaţiei de moment create în urma 
procesului de implementare a Legii nr. 320.  
 
Potrivit analizei, Legea nr.320 este o lege-cheie în procesul de reformare a Ministerului Afacerilor 
Interne și Poliției și o expresie a angajamentelor Guvernului Republicii Moldova în procesul de integrare 
Europeană.  
 
Legea nr.320 a avut un impact pozitiv asupra separării funcționale dintre Minister şi Poliţie, asupra 
demilitarizării Ministerului, asupra consolidării independenţei Poliţiei şi depolitizării acesteia, asupra 
asigurării unei transparenţe mai mari în activitatea Poliţiei şi a Ministerului şi cooperării Poliţiei cu 
societatea civilă şi cu organismele internaţionale, asupra consolidării nivelul de încredere a populaţiei în 
instituţiile poliţiei. 
 
Totuși, raportul atestă și existența în paralel a mai multor documente cu obiective diferite sau chiar 
contradictorii în domeniul reformei MAI și a poliției. Acest fapt alimentează confuzia în rândul 
personalului MAI și al instituțiilor subordonate în ce privește viitorul instituției și viziunea politică privind 
finalităţile reformei. 
 
Raportul constată că eficienţa ministerului în exercitarea funcţiilor de elaborare a politicilor în domeniile 
de responsabilitate este încă una redusă, iar reformă Trupelor de carabinieri a rămas o restanţă majoră 
în procesul de reformă a MAI şi a structurilor subordonate 
 
 
O misiune neîndeplinită a rămas și revizuirea activității poliției în zonele rurale. În opinia persoanelor 
intervievate, acțiunile de reformă au fost axate pe nivelurile ierarhice superioare și nu au adus modificări 
substanțiale în activitatea poliției din zonele rurale. 
 
Nu există o claritate de principiu despre activitatea poliţienească comunitară, filozofia acestei activităţi şi 
modul de implementare în condiţiile din Republica Moldova.  
 



 
   

Legea nr.320 a păstrat un model defectuos de reglementare a statutului personalului diferitor instituții 
din subordinea ministerului afacerilor interne în baza unor legi separate. În rezultat fiecare dintre aceste 
entități oferă un set diferit de beneficii și motivații pentru personalul său, fapt care generează dificultăți 
în angajarea personalului. 
 
Pe lîngă un şir de succese înregistrate în depolitizarea Poliției, există un şir de provocări și riscuri care 
alimentează incertitudinile legate de realizarea acestui obiectiv, precum şi de asigurarea sustenabilității 
succeselor obţinute. Cele mai importante dintre acestea sunt riscurile de politizare a funcțiilor de 
conducere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei și unor instituții subordonate, dar şi în raport cu 
întregul sistem de management al resurselor umane în care angajarea şi promovarea prin concurs încă 
nu a devenit un principiu de activitate indispensabil  . 
 
Sistemul de instruire a poliţiştilor are nevoie de revizuire pentru a corespunde obiectivelor de reformă a 
Poliţiei şi noilor necesităţi legate de implementarea Legii nr.320  
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