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Rezumat: Pornind de la prezentarea şi analiza a două cazuri relevante, lucrarea abordează o serie de aspecte 

referitoare la abuzuri comise de lucrătorii de poliţie pe parcursul cercetării penale, concentrându-se asupra faptelor de 

purtare abuzivă, cercetare abuzivă şi utilizarea excesivă a forţei. În deplină concordanţă cu normativele internaţionale, 

cadrul legal naţional include prevederi substanţiale referitoare la această problematică. Legislaţia constituie un 

instrument major, dar indirect, de prevenţie, sancţionând practicile abuzive după ce acestea sunt constatate, şi este 

numai unul dintre elementele necesare pentru o strategie preventivă cuprinzătoare şi eficientă. Prin urmare, obiectivul 

principal al studiului, este acela de a sublinia importanţa conceperii, implementării şi îmbunătăţirii permanente a 

măsurilor de prevenţie directă a comportamentelor abuzive, valorizând bunele practici la nivel internaţional, 

cunoştinţele dobândite prin utilizarea instrumentelor deja existente şi concluziile desprinse din analiza aspectelor 

generale şi a particularităţilor cazurilor investigate de către organele de urmărire penală abilitate. 
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I. Introducere. Consideraţii generale şi cadru conceptual 

 

Condiţiile speciale şi cu un grad sporit de risc, în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii de poliţie, 

impun uneori ca aceştia să folosească forţa, atât pentru a proteja cetăţenii cât şi pentru propria protecţie, iar 

normele legale în vigoare aduc o serie de precizări importante, în ceea ce priveşte împrejurările şi 

modalităţile în care poate fi aplicată, legitim, această măsură excepţională. În practică, sunt întâlnite situaţii 

în care, fie pentru că poliţiştii realizează o evaluare eronată a contextului, fie pentru că nu sunt suficient 

instruiţi şi abilitaţi în aplicarea corectă a principiului gradualităţii, sau aceștia tind să supraevalueaze 

autoritatea cu care sunt învestiţi, sunt comise abuzuri care pot ajunge până la aplicarea de rele tratamente şi 

încălcarea flagrantă a drepturilor celor cu care interacţionează. Aceste abuzuri contravin atât normelor legale, 

cât şi exigenţelor opiniei publice care solicită un comportament corect şi responsabil din partea 

reprezentanţilor poliţiei şi se aşteaptă ca aceştia să fie atât garanţi, cât şi promotori, ai respectării drepturilor 

fundamentale ale cetăţenilor [1]. 

Denumirea generică de rele tratamente, subsumează o varietate de comportamente şi acţiuni. În 

funcţie de gravitatea acestora [2], cadrul normativ internaţional face distincţia între ceea ce înseamnă 

tratament sau pedeapsă inumană (care provoacă suferinţe intense, fie fizice, fie mentale), tratament 

degradant (prin care se induc sentimente de frică, nelinişte sau de inferioritate, care duc la umilirea şi 

înjosirea persoanei, diminuând rezistenţa fizică sau morală a acesteia) şi tortură definită ca „act prin care se 

provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice (intense) fizice sau psihice [...] atunci 

când o asemenea durere sau suferinţă este provocată de un agent al autorităţii publice sau de orice persoană 

care acţionează cu titlul oficial ori la instigarea sa ori cu consimţământul ei expres sau tacit” [3]. 

O problematică aparte, abordată atât din perspectivă normativă cât şi în studiile şi rapoartele de 

specialitate, este cea referitoare la conduita faţă de persoanele aflate în custodie, pe parcursul procedurilor 

poliţieneşti (anchetare, arestare sau detenţie). Momentul luării în custodie, ca şi primele ore sau zile după 

acesta, se înscriu în intervalul critic, în care există cel mai mare risc de manifestare a unor comportamente 

abuzive şi violente, atât din partea poliţiştilor cât şi din partea persoanelor cărora li se atribuie o calitate 

procesuală în procesul penal [4]. Aceasta, deoarece, sub impactul imediat al evenimentelor, persoanele 

reţinute sunt deseori într-o stare accentuată de surescitare, dar şi de vulnerabilitate, iar poliţiştii resimt cel 

mai acut presiunea de a obţine informaţii relevante din partea acestora [5]. 
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II. Analize de caz privind abuzuri săvârșite de polițiști 

 

Cazurile prezentate în cele ce urmează vizează abuzurile săvârşite de D.N. (subinspector de poliţie), 

A.R. şi B.C. (agenţi principali de poliţie), în exercitarea atribuţiilor de serviciu ca organe de cercetare penală, 

în perioada ianuarie-februarie 2010. 

2.1. Abuz săvârșit de polițiști în urma intervenției la o sesizare de tulburare a liniștii publice. În 

primul caz, două echipaje ale Poliţiei Comunitare au intervenit ca urmare a unei sesizări privind tulburarea 

liniştii publice de către T.M. (ulterior parte vătămată) şi alţi trei cetăţeni. Deoarece aceştia au refuzat să se 

legitimeze sau să comunice datele personale şi, de asemenea, au refuzat să fie conduşi la sediul poliţiei în 

vederea identificării, manifestând un comportament verbal agresiv, lucrătorii poliţiei comunitare au solicitat 

sprijinul poliţiei oraşului. La faţa locului s-au prezentat atât o grupă operativă a Poliţiei Orăşeneşti din care 

făceau parte subinspectorul de poliţie D.N. şi agentul principal A.R., cât şi jandarmi din cadrul 

Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie. Doi dintre cei patru cetăţeni au fugit de la faţa locului. T.M. a 

refuzat în continuare să coopereze cu organele de poliţie şi, prin urmare, a fost imobilizat, încătuşat şi condus 

la sediul poliţiei, împreună cu B.M.S., de asemenea implicat în incident.  

Ulterior, T.M. a înaintat o plângere privind relele tratamente la care a fost supus la sediul Poliţiei 

Orăşeneşti, respectiv faptul că a fost lovit cu pumnii şi cu picioarele, precum şi cu o bâtă de baseball. 

Plângerea a fost susţinută de un certificat medico-legal, emis la două zile după evenimente, şi de acte 

medicale. Din aceste documente reieşea că T.M. prezenta leziuni traumatice care puteau fi produse prin 

lovire cu un corp dur şi, de asemenea, leziuni produse prin comprimare la nivelul articulaţiilor pumnilor. 

Chiar dacă nu a pus în pericol viaţa victimei, gravitatea leziunilor a impus aproximativ 8 zile de îngrijiri 

medicale.  

Pe parcursul cercetării, atât partea vătămată, cât şi martorul B.M.S., au indicat, pe baza planşelor 

foto, că cei care au realizat agresiunea asupra lui T.M., au fost subinspectorul de poliţie D.N. şi agentul 

principal A.R. Atât în etapa de urmărire penală, ca şi în faţa instanţei de fond, cei doi lucrători de poliţie nu 

au recunoscut faptele, susţinând că leziunile constatate au fost urmare a comportamentului violent manifestat 

de T.M., atât în momentul imobilizării şi încătuşării, cât şi la sediul poliţiei, acesta lovindu-se violent de 

masă. De asemenea, cei doi nu s-au prezentat pentru efectuarea testului poligraf. Din declaraţiile celori 22 de 

martori, dintre care 4 lucrători ai Poliţiei Comunitare şi doi lucrători ai poliţiei orăşeneşi, audiaţi pe parcursul 

cercetărilor, a reieşit însă că partea vătămată nu a fost implicată în nicio altercaţie şi nu a prezentat urme de 

violenţă anterior conducerii la secţie. Chiar dacă nu a existat niciun martor direct al violenţelor, coroborarea 

declaraţiilor cu constatările medico-legale privind leziunile fizice, precum şi cu constatarea tehnico-ştiinţifică 

asupra comportamentului simulat al victimei, au condus la trimiterea în judecată a celor doi lucrători de 

poliţie pentru purtare abuzivă, în conformitate cu prevederile art. 250 alin. 3 din Codul Penal din anul 1969, 

neputându-se reţine circumstanţa atenuantă a scuzei provocării, prevăzută de art.73 alin. 1 lit. b. 

2.2. Abuz săvârșit de polițiști cu ocazia audierii suspectului. În cel de al doilea caz, ca urmare a 

întocmirii unui dosar penal in rem pentru sustragerea mai multor bunuri din sediul unei societăţi comerciale, 

s-a autorizat efectuarea de percheziţii la domiciliile a patru cetăţeni suspectaţi de comiterea faptei de furt. 

Deşi nu au fost descoperite bunuri incriminatoare, cei patru suspecţi au fost conduşi la sediul Poliţiei 

Orăşeneşti în vederea continuării cercetărilor.  

La sediul poliţiei, A.F., persoană bănuită de săvârşirea infracţiunii, a fost audiat de către 

subinspectorul de poliţie D.N. şi agentul principal B.C. Aşa cum rezultă din declaraţia părţii vătămate, 

precum şi din certificatul medico-legal eliberat a doua zi după audieri, ca urmare a nerecunoaşterii faptei de 

furt, A.F. a fost agresat de cei doi lucrători de poliţie aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu prilejul 

efectuării interogatoriului acestuia. Loviturile aplicate, precum şi utilizarea unei lanterne cu electroşocuri, au 

provocat victimei leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.  

Deşi concluziile examinării medico-legale şi cele ale examinării tehnico ştiinţifice, privind 

comportamentul simulat al părţii vătămate, cât şi declaraţiile martorilor (o parte dintre aceştia fiind lucrători 

de poliţie) au confirmat plângerea înaintată de A.F. privind relele tratamente la care a fost supus pe parcursul 

audierilor, de către cei doi lucrători de poliţie pe care i-a identificat pe baza planşelor foto, aceştia din urmă 

au negat comiterea faptelor şi, de asemenea, nu s-au prezentat pentru efectuarea testului poligraf.  

În conformitate cu probele administrate, deşi nici în acest caz nu a existat niciun martor direct la 

săvârşirea violenţelor, s-a decis trimiterea în judecată a celor doi lucrători de poliţie pentru comiterea faptelor 

de arestare nelegală şi cercetare abuzivă, în conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din Codul penal din 

anul 1969, constatându-se că în dosarul în cadrul căruia s-au realizat percheziţiile domiciliare, nu începuse 

urmărirea penală in personam.  
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Cazurile prezentate au caracteristici şi elemente comune, despre care considerăm că necesită să fie 

subliniate. Astfel, în ambele speţe, au fost reclamate şi ulterior documentate fapte de abuz, constând în 

vătămarea corporală a victimelor, ca urmare a comiterii unor acte de violenţă de către lucrători de poliţie 

aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Cercetarea şi reconstituirea faptelor a întâmpinat o serie de 

dificultăţi generate, măcar în parte, de aspecte specifice ale acestui tip de speţe, aşa cum indică şi literatura 

de specialitate, în special de inexistenţa martorilor direcţi [6], de lipsa de cooperare din partea lucrătorilor de 

poliţie împotriva cărora au fost făcute plângerile şi de contradicţiile din declaraţiile acestora. Prin urmare, 

concluziile anchetei s-au fundamentat exclusiv pe relatările victimelor, ale martorilor indirecţi şi pe 

evidenţele din actele medicale şi certificatele medico-legale.  

Este semnificativ, de asemenea, că în cele două cazuri au fost implicaţi lucrători din aceeaşi secţie de 

poliţie, faptele s-au desfăşurat succesiv, la o scurtă perioadă de timp una după alta (30 de zile), iar unul dintre 

poliţişti, subinspectorul D.N., a fost implicat şi ulterior inculpat, în ambele speţe. De asemenea, în situaţia 

reclamată de A.F., deşi au fost martori civili care au indicat că strigătele de durere ale victimei s-au putut 

auzi pe coridoarele secţiei, ceilalţi poliţiştii aflaţi în cadrul secţiei în acele momente nu au menţionat acest 

aspect, şi au declarat că nu au putut observa vreun indiciu fizic al loviturilor după încheierea audierii sau în 

momentul în care partea vătămată a părăsit sediul poliţiei. 

Toate acestea pot conduce la concluzia că, în unitatea respectivă, astfel de practici erau relativ 

frecvente, iar tendinţa unor poliţişti de a manifesta un comportament agresiv, ignorând atât normele de 

conduită cât şi prevederile legale, era evidentă şi tolerată. 

 

III. Cadrul legal naţional şi internaţional de interzicere a violențelor exercitate de polițiști în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu 

 

Interzicerea relelor tratamente are valoare de normă imperativă, nesuportând derogări, iar dreptul 

persoanelor, de a nu fi supuse unor astfel de acţiuni din partea reprezentanţilor autorităţilor statului, este unul 

intangibil şi absolut. În legislaţia naţională, acest drept este explicit exprimat şi garantat de Constituţia 

României, prin Articolul 22 privind dreptul cetăţenilor la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. În ceea ce 

priveşte activitatea lucrătorilor de poliţie, Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, indică obligaţia poliţiştilor de a avea un comportament civilizat şi de a dovedi „stăpânire de sine, 

capacitate de comunicare şi abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale” (art. 21, alin. 3), şi că „folosirea 

forţei fizice nu trebuie să aibă ca scop provocarea unor suferinţe fizice, altele decât cele inerente înfrângerii 

rezistenţei fizice a persoanei” (art. 32ˆ10, alin. 2).  

Codul de etică şi deontologie al poliţistului [7] stipulează că lucrătorul de poliţie „are obligaţia să 

respecte întocmai drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia 

europeană a drepturilor omului”, „execută acţiuni în forţă ca măsură excepţională, în strictă conformitate cu 

prevederile legale şi numai în situaţii de absolută necesitate, pentru îndeplinirea unui obiectiv legitim” şi că 

„acţiunile în forţă desfăşurate de poliţie trebuie subordonate principiilor necesităţii, gradualităţii şi 

proporţionalităţii”. Documentul mai prevede că, orice acţiune în forţă trebuie să se realizeze cu „respectarea 

demnităţii umane”, fiind interzise în orice împrejurare „actele de tortură, tratamentele şi pedepsele inumane 

sau degradante, constrângerile fizice ori psihice”. De asemenea, atât Codul penal din anul 1969, aflat în 

vigoare la momentul săvârşirii faptelor din speţele supuse analizei, cât şi cel aflat în vigoare, sancţionează 

abuzul, aplicarea de rele tratamente şi utilizarea violenţei de către organele de cercetare penală.   

Întreg acest cadru normativ naţional, este armonizat cu legislaţia internaţională şi, în special, cu cea a 

Uniunii Europene.  

La nivel internaţional, principalul fundament este constituit de Carta Internaţională a Drepturilor 

Omului, care include o serie amplă de drepturi, detaliată şi completată ulterior în tratate, declaraţii şi 

convenţii.  

Din perspectiva problematicii abordate în prezenta lucrare, o relevanţă deosebită o are Pactul 

Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, care instituie un complex de garanţii în ceea ce 

priveşte protejarea de exerciţiul abuziv al puterii publice, a persoanelor răspunzătoare pentru comiterea unor 

infracţiuni sau pentru încălcarea ordinii publice, printre care şi dreptul de a nu fi supuse torturii, pedepeselor 

sau tratamentelor crude, inumane sau degradante (articolul 7).  

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în articolul 3, extinde această prevedere, precizând că 

„nimeni nu poate fi supus torturii și nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”, iar 

prevederile Convenţiei împotriva Torturii şi altor Pedepse ori Tratamente Crude, Inumane sau Degradante, 

detaliază obligaţiile statelor semnatare, de a lua măsurile necesare, atât sub aspect legislativ, administrativ, 

judiciar, cât şi orice alte măsuri necesare pentru combaterea oricăror acte de tortură.  
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Cu referire directă la forţele de poliţie, în anul 2001, recomandarea 10/2001 a Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei a avansat Codul European de Etică a Poliţiei, în care sunt indicate o serie de 

principii generale privind acţiunea poliţiei, principii care au fost incluse integral în Codul de etică şi 

deontologie a poliţistului din România. 

 

IV. Politici şi strategii pentru prevenirea abuzului din partea forţelor de poliţie pe parcursul 

cercetării penale 

 

Prevenirea actelor de utilizare excesivă a forţei, de rele tratamente şi de tortură din partea organelor 

statului şi, specific, a lucrătorilor de poliţie este un domeniu prioritar la nivel european şi, de asemenea, o 

preocupare importantă în cadrul Poliţiei Române. La nivel de principiu, garanţiile oferite de cadrul normativ 

au o importantă valoare ca măsuri preventive. Alături de cele deja menţionate, ţinem să evidenţiem 

importanţa ca, pe întreg parcursul activităţilor poliţieneşti implicate de desfăşurarea anchetelor penale, să se 

respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie [8] care trebuie aplicat, fără niciun fel de discriminare, tuturor 

persoanelor, fie suspectate sau inculpate. Respectarea acestui principiu este în relaţie directă cu principiul 

aflării adevărului, precum şi cu asigurarea caracterului echitabil al procesului penal, cu garantarea demnităţii 

şi libertăţii umane [9] şi trebuie să se reflecte în modul de administrare şi de apreciere a probelor, acestea 

fiind considerate concludente numai în măsura în care contribuie la aflarea certă a adevărului [10]. 

Un element esenţial al strategiilor de prevenţie a abuzurilor şi a relelor tratamente, este reprezentat 

de instituirea unor mecanisme de monitorizare a respectării cadrului legislativ. Prin Convenţia pentru 

Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, a fost creat un Comitet 

internaţional (C.P.T. - Comitetul pentru Prevenţia Torturii), un mecanism european extrajudiciar, a cărui 

principală sarcină este să examineze, prin vizite periodice sau ad-hoc, tratamentul aplicat persoanelor private 

de libertate, să identifice potenţialele riscuri şi să elaboreze recomandări pentru guvernele naţionale, în 

vederea întăririi măsurilor de protecţie a persoanelor private de libertate. În anul 2001, C.P.T. a elaborat un 

pachet de standarde [11] dintre care o parte vizează în mod special tratamentul aplicat persoanelor aflate în 

custodia poliţiei în etapa anchetelor. Sunt indicate aici norme privind, atât condiţiile care trebuie asigurate 

acestor persoane, cât şi o serie de aspecte procedurale care, implementate în mod corect, constituie măsuri 

preventive directe: notificarea legală a celor luaţi în custodie şi informarea în scris a acestora privind 

drepturile pe care le au, asigurarea accesului la un avocat precum şi asigurarea accesului la o asistenţă 

medicală adecvată. Pe lângă acestea, se indică utilitatea întocmirii unui dosar unic, în care să se consemneze 

momentul şi motivul privării de libertate, starea generală fizică şi mentală, precum şi toate evenimentele de 

pe parcursul custodiei (consultul medical, contactul cu avocatul şi cu membrii familiei, interogatoriile, 

momentul eliberării, etc.). C.P.T. recomandă înregistrarea electronică a interogatoriilor, recomandare 

preluată, de altfel, şi în legislaţia naţională, atât ca o garanţie în ceea ce priveşte prevenirea relelor 

tratamente, cât şi ca un instrument în avantajul organelor de anchetă pentru documentarea investigaţiilor dar 

şi pentru verificarea şi cercetarea eventualelor plângeri sau acuzaţii de abuz.  

În ceea ce priveşte interogarea martorilor sau a suspecţilor, normele C.P.T. arată că, prin aceasta 

trebuie să se urmărească dobândirea unor informaţii precise şi fiabile, pentru descoperirea adevărului, şi nu 

obţinerea unei confesiuni de vinovăţie, ca principal mijloc de probă. Pentru aceasta, alături de pregătirea 

profesională adecvată a celor care conduc ancheta, se recomandă elaborarea şi respectarea unui cod de 

conduită pe parcursul interogatoriilor, precum şi abilitarea poliţiştilor în utilizarea unor metode moderne de 

anchetare, precum cea a interviului investigativ, focalizat pe obţinerea de probe şi evidenţe [12]. 

Implementarea unor mecanisme eficiente de monitorizare şi control, în ceea ce priveşte conduita 

profesională a lucrătorilor de poliţie este, de asemenea, un demers extrem de util, atât în prevenţia directă a 

abuzului şi a relelor tratamente, cât şi în direcţia identificării şi sancţionării unor astfel de practici, în vederea 

evitării ca acestea să se repete. Aceste vulnerabilităţi pot fi identificate pe parcursul controalelor realizate de 

către structurile în drept din interiorul Poliţiei Române, cu ocazia efectuării activităţilor de control specifice - 

de fond şi tematice (planificate sau inopinate), atât cu caracter preventiv (controalele prestabilite), cât şi în 

urma unor sesizări privind existenţa unor disfuncţionalităţi la nivelul structurilor. Rapoartele de control, 

indică deficienţele constatate şi măsurile de îndreptare şi remediere a acestora, dar şi posibilitatea iniţierii 

unor măsuri cu caracter disciplinar, în acord cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, 

precum și cu caracter administrativ sau penal, după caz. 

Un important rol preventiv îl are monitorizarea psihologică a personalului, reglementată prin 

prevederile Ordinului M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, 

monitorizare care se realizează în vederea investigării capacităţii lucrătorilor de a-şi desfăşura activitatea în 

acord cu statutul profesional. Acest demers este completat prin Dispoziţia comună nr. 8042/2018 care 
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defineşte o procedură de identificare şi de gestionare a potenţialelor comportamente dezadaptative în rândul 

personalului Ministerului Afacerilor Interne. Procedura implică o colaborare permanentă între structurile de 

resurse umane, de control, de protecţie internă, anticorupţie şi structurile medicale, care au sarcina de a 

monitoriza şi de a semnaliza şefilor ierarhici aspecte care pot afecta activitatea lucrătorilor şi, de asemenea, 

pot constitui premise sau cauze ale unor comportamente dezadaptative. Instrumentul utilizat - formularul de 

semnalizare a potenţialelor comportamente dezadaptative - se completează de către şeful ierarhic superior, 

numai în cazul în care sunt observate comportamente recurente, asociate unor indicatori de risc.  

O caracteristică importantă a tuturor acestor măsuri de prevenţie şi de siguranţă este aceea că sunt 

flexibile şi pot fi adaptate condiţiilor particulare de muncă din cadrul diverselor structuri, în funcţie de 

atribuţiile specifice, de contextul în care acestea acţionează (nivelul criminalităţii, specificul socio-economic, 

etnic, cultural al populaţiei locale, mentalităţi şi tipare comportamentale, etc.), de micro-cultura 

instituţională, definită prin maniera particulară de înţelegere a statutului şi a puterilor cu care sunt învestiţi 

poliţiştii şi de raportare la normă, prin modalitatea de înţelegere, de asumarea şi de aplicare a normativelor. 

Din această perspectivă, susţinem necesitatea focalizării activităţilor preventive, cu precădere asupra 

structurilor operative ale poliţiei ale căror îndatoriri presupun îndeosebi activităţi de urmărire penală, 

interogatorii, contacte nemijlocite cu persoanele vizate de investigaţii. Activităţile de acest tip sunt deosebit 

de solicitante, atât din punct de vedere fizic cât şi psihic, şi, nu de puţine ori, pun lucrătorii de poliţie în 

situaţii cu un grad crescut de periculozitate.  

Aprofundarea cunoaşterii personalului, atât la nivel individual cât şi la nivel de colectiv, 

monitorizarea permanentă a condiţiilor de lucru şi a dificultăţilor cu care se confruntă lucrătorii de poliţie, 

constituie o parte importantă dintre fundamentele pe care trebuie să se bazeze măsurile active de prevenţie. 

Pornind de la acestea, se pot concepe acţiuni în vederea abilitării poliţiştilor de a aborda corect situaţiile cu 

care se confruntă, de a realiza un management eficient al diverselor sarcini pe care trebuie să le îndeplinească 

şi, în general, de a adopta un comportament preventiv, eficient, şi de a nu tolera actele de abuz. Toate 

acestea, în cele din urmă, trebuie să se reflecte în schimbări pozitive de atitudine, în adoptarea efectivă şi în 

sens pozitiv a unor valori specifice forţelor de ordine (simţul datoriei, solidaritatea de grup, respect faţă de 

lege, responsabilitate, etc.). Aducem în discuţie aceste ultime aspecte, deoarece, premise ale unor 

comportamente dezadaptative ale poliţiştilor pot deriva din tendinţa acestora de a se simţi izolaţi, copleşiţi de 

sarcini şi responsabilităţi, excesiv încorsetaţi de o legislaţie uneori ambiguă şi alteori cu tendinţa de a 

suprareglementa, apăsaţi de reacţiile critice ale opiniei publice, toate acestea putând constitui premise ale 

unor comportamente dezadaptative [13]. 

Un element, care are atât caracteristicile unei măsuri de prevenţie indirectă, cât şi un rol important în 

prevenţia directă a faptelor de abuz şi influenţează, totodată, cultura organizaţională la nivelul structurilor de 

poliţie, este modalitatea în care se respectă la nivel de organizaţie normele şi regulamentele. Evident că 

neaplicarea, întârzierea sau aplicarea disproporţionată a măsurilor disciplinare, în raport cu abaterile 

constatate, va induce ideea că acestea sunt tolerate sau chiar tacit aprobate, iar riscul ca frecvenţa şi 

gravitatea lor să se accentueze devine considerabil mai mare.  

Prin urmare, promptitudinea în examinarea obiectivă de către autorităţile judiciare şi alte autorităţi 

competente, a tuturor plângerilor privind relele tratamente formulate împotriva membrilor forţelor de ordine 

şi impunerea, când este cazul, a unei sancţiuni adecvate, vor avea un considerabil efect de descurajare a 

acestor comportamente abuzive.  

 

Concluzii 

 

Pentru realizarea unei politici eficiente de prevenţie şi de combatere a comportamentelor abuzive ale 

forţelor de poliţie este necesară transpunerea în măsuri practice, eficiente şi cu efect imediat a principiilor 

fundamentale indicate în cadrul legal general.  

Colaborarea permanentă între diversele departamente şi implementarea unor acţiuni imediate (la 

nivel colectiv sau individual). de contracarare a premiselor şi a cauzelor care pot conduce la comportamente 

dezadaptative, precum şi de corijare a acestor comportamente, înainte de a se ajunge la încălcări flagrante ale 

legii, trebuie să fie un domeniu prioritar de acţiune.  

Este necesar ca măsurile de prevenţie directă să îndeplinească o serie de caracteristici pe care le 

considerăm esenţiale: să fie adaptate specificului muncii şi atribuţiilor lucrătorilor de poliţie din diversele 

structuri, să fie flexibile astfel încât să răspundă nevoilor concrete identificate prin monitorizarea permanentă 

a activităţii poliţiştilor şi, deloc lipsit de importanţă, să utilizeze metode şi instrumente care, pe de o parte, să 

evite necesitatea unor proceduri birocratice supradimensionate şi, pe de altă parte, să nu constituie un 

element suplimentar de presiune asupra personalului. 
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