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Comisia securitate nafionall,

apirare qi ordine pubiice

RAPORT

privind rezultatele audierii raportului
Ministerului Afacerilor Interne privind
realizarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei
pentru anii zo16 - 2o2ogi planului
de acfiuni pentru implementarea acesteia,
precum gi raportul despre fenomenul
infracfional, misuri de sporire a securitilii gi
ordinii publice

in temeiul art' 27 din Regulamentul Parlamentului,
adoptat prin Legea nr.

797-rr din oz'o4'7996 gi a Planului de control parlamentar
al comisiei securitate
nalionali, apirare 9i ordine publici pentru anul
zozo, la data de zgianuarie
2o2o a

fost audiat raportul Ministerului Afacerilor Interne
privind realizarea strategiei de
dezvoltare a Poliliei pentru anii 2oL6 2o2o
gi planului de acliuni pentru
implementarea acesteia, precum gi raportul
despre fenomenul infracfional, misuri
de sporire a securitilii gi ordinii publice.
urmare a audierii informaliei prezentate de reprezentanlii
entitilii raportoare
s-a constatat o continuitate in realizarea obiectivului
general de reformare a poliliei,

ficind

accent pe modernizarea operalionali, cregterea
eficienlei, responsabilitilii 9i

a transparenlei, consolidirii capacitililor de reaclie la
criminalitate gi integririi
respectirii drepturilor omului in activitatea poliliei.
un aspect distinct abordat a fost
conceptul
de Politie comunitari, continuind dezvoltarea gi implementarea
9i
acestuia in cadrul structurilor polilienegti. obiectivele
restante in realizarea
strategiei la nivel structural-functional, urmeazi
a fi lichidate
curent.

in

ceea ce privegte fenomenul infraclional

acestuia, modalitilile de manifestare

pini la finele anului

in !ari, amploarea gi diversitatea

indici o cregtere a infracliunilor exceplional

de

grave' Mai mult decit atit, in cregtere sunt infracliunile
sivirgite de minori. Aceasta

face necesari

o noui abordare capabili si

institulional pentru combaterea acestui fenomen.
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In context, membrii

Comisiei au remarcat unele obiective nerealizate la
moment, care reliefeazi aspecte de importanli majori pentru sistemul
polilienesc
per ansamblu.

In vederea realizirii prioritifilor gi angajamentelor asumate, dar gi
in scopul
monitorizirii imbunitilirii climatului de activitate in cadrul sistemului polilienesc,
Comisia securitate nalionali, apirare gi ordine publici a decis
audierea repetati a
raportului privind realizarea Strategiei de dezvoltare a poli$ei pentru
anii zo16zo2o spre finele anului.

in

in funclie de dinamica fenomenului infraclional in
!ari,
comisia va audia periodic rapoarte privind activitatea Ministerului
Afacerilor
Interne pe domeniul dat, in vederea identificirii factorilor favorizanti
si
acelagi context,

vulnerabilitililor sistemului.
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