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Interpelare 

 

C"tre: Ministerul Afacerilor Interne, 

           Domnului Ministru Ion-Marcel VELA 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: POLI#IA ROMÂN$, siguran%" !i încredere.    

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

Criza sanitar" legat" de pandemia COVID-19 a afectat deja profund !i durabil via%a 

social" a întregii %"ri. M"surile de izolare luate de stat pentru a stopa evolu%ia molimei au început 

s" aib" efecte perverse asupra psihicului uman.  

S"pt"mâna trecut" s-au petrecut, din p"cate, o serie de comportamente abuzive din partea 

Poli%iei Române. În%eleg presiunea sporit" din aceast" perioad", poli%i!tii fiind nevoi%i s" intervin" 

împotriva celor pu!i pe scandal de prin S"cele, Hunedoara sau Rahova, dar acest lucru nu 

justific" abuzurile. Cum nici m"surile de distan%are social" nu justific" amenzile exorbitante pe 

care organele de ordine le distribuie. 

B"rbatul împu!cat mortal, pe 22.04.2020, în Bucure!ti de c"tre poli%i!ti avea în mod 

evident un comportament dereglat, necesitând poate internarea într-o unitate de psihiatrie, dar nu 

neap"rat folosirea letal" a muni%iei din dotare asupra sa. El era în eviden%a poli%iei, iar 

antecedentele sale - intrarea cu ma!ina în gardul Guvernului � descriau un individ cu grave 

tulbur"ri de comportament.  

Poli%istul care a tras în acel b"rbat de 40 de ani, îmbr"cat în lenjerie sumar", înarmat cu o 

foarfec", ar fi putut s" îl imobilizeze sau s" trag" în picior, a!a cum spune regulamentul, nu direct 

în piept.  

Cred c" fostul angajat al unei televiziuni, care în mod evident era într-un delir mental de 

vreme ce a r"nit pe unul dintre poli%i!ti cu foarfeca, putea fi oprit &i prin alte modalit"%i care nu ar 

fi provocat uciderea lui. 
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Un alt incident nepl"cut în care a fost implicat" Poli%ia Român" este cazul de la Bolintin 

Vale, Jud. Giurgiu, din data de 24.04.2020, unde poli%i!tii au intervenit la o petrecere care avea 

loc în fa%a unei cur%i. Petrec"re%ii au fost b"ga%i în curte !i culca%i la p"mânt. Din p"cate, în timpul 

interven%iei au avut loc !i fapte nepl"cute. Într-o filmare ap"rut" pe re%elele social-media 

(Facebook) se poate vedea cum unul dintre oamenii legii - chiar !eful Poli%iei din Bolintin Vale, 

potrivit martorilor - îl love!te violent !i în mod repetat pe unul dintre b"rba%ii culca%i la p"mânt. 

Seria de abuzuri ale oamenilor legii nu s-au oprit aici. Femei !i copii au fost lua%i din pat !i sco!i 

în curte pe timpul nop%ii, umili%i !i pu!i s" stea în genunchi în timp ce au fost înjura%i de unii 

poli%i!ti. Copiii au fost du!i la interog"ri la sec%ia de poli%ie, împreun" cu adul%ii. 

https://www.scena9.ro/article/scandal-rahova-spartacus-abuzuri-politie-

?fbclid=IwAR0B58X48DYejuwAjaS5uNYPmJkQxNeLr3gyX3RUBlUWl_N6Oun4m3VdPmo 

 

1. V" rog s"-mi prezenta%i o analiz" cu privire la felul în care s-a folosit arma în dotare, care 

sunt rezultatele anchetei efectuate !i ce m"suri s-au luat fa%" de poli%istul care a împu!cat 

mortal un cet"%ean?  

2. V" rog s"-mi spune%i, cu referire la ac%iunile Poli%iei de la Bolintin, cum a fost respectat" 

Conven%ia pentru ap"rarea Drepturilor Omului  &i a Libert"%ilor fundamentale? 

3. V" rog s"-mi clarifica%i situa%ia copiilor du!i la sec%ie !i dac" au fost respectate condi%iile 

legale. Au fost prezen%i la audieri angaja%ii de la protec%ia copilului? Care au fost motivele 

pentru care ace!ti copii au fost condu!i la sec%ia de poli%ie? 

 

V" rog s"-mi r"spunde%i prin email: vlad.alexandrescu@senat.ro 

Cu considera%ie, 

 

27.04.2020                                                                                  Senator Vlad Alexandrescu 

 


