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În data de 17 decembrie un conducător auto care nu a oprit la semnalele polițiștilor 
rutieri din IPJ Iași și despre care exista suspiciunea că se afla sub influența băuturilor 

alcoolice a fost urmărit aproape 80 km, iar pe raza județului Botoșani, conducătorul 
auto a intenționat să intre în coliziune cu autospecialele poliției, impactul fiind evitat în 

ultima clipă de către polițiști. Deoarece reprezenta un potențial pericol pentru traficul 

rutier polițiștii au executat focuri de avertisment în plan vertical și ulterior înspre 
pneurile autoturismului. Conducătorul auto a fost rănit, iar autoturismul a părăsit partea 

carosabilă intrând într-un șanț, de pe marginea drumului, ulterior conducătorul auto 
decedând. 

 
În data de 18 decembrie, la numai o zi distanța de evenimentul de la Botoșani un alt 

conducător auto despre care exista aceeași suspiciune că se afla sub influența băuturilor 
alcoolice, nu a oprit la semnalele polițiștilor rutieri din Prahova. Aceștia au pornit în 

urmărirea autovehicului, care a produs un accident la intrare în comuna Gura Vitioarei, 
conducătorul auto urmărit intrând în coliziune cu un cap de pod. Primul polițist ajuns la 

autoturismul urmărit a fost amenințat, cu un obiect tăietor-înțepător, de un bărbat în 
vârstă de 23 de ani coborât din autoturismul accidentat. Întrucât după somarea verbală 

acesta nu a renunțat la acțiune, polițistul a executat somație legală și patru focuri de 
avertisment în plan vertical, dar bărbatul a continuat acțiunea de amenințare. Polițistul 

fiind nevoit să execute foc în direcția membrelor inferioare, bărbatul fiind rănit la 

picioare. La fața locului s-a deplasat o ambulanță care a acordat îngrijiri medicale 
bărbatului, acesta fiind transportat la spital. 

 
În ambele situații cercetările continuă sub coordonarea procurorilor. 

 
Reamintim că potrivit art 47 lit e Legea nr.17/1996 privind regimul armelor și munițiilor 

”Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor militare, împotriva oricărui mijloc de transport 

folosit de persoanele prevăzute la lit. b) şi c), precum şi împotriva conducătorilor 
acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, 

existând indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune ori că este iminentă săvârşirea 
unei infracţiuni;” 

 

Art. 35 alin.3 din OUG nr. 195/2020, care reglementează circulaţia pe drumurile publice 
statuează că, „în exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să 

verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în 
interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârşirea unei fapte de natură 

contravenţională sau penală”. 
Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi 

siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a 
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persoanelor, iar la cererea poliţistului rutier sunt obligaţi să înmâneze documentul de 
identitate, sau după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de 

înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, 
precum şi alte documente prevăzute de lege. 
 

De asemenea Codul penal definește  ultrajul ca fiind ”Ameninţarea săvârşită nemijlocit 
sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, 

lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui 

funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se 

sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune…faptele comise 
asupra unui poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 

legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege 
pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.”  

 
În ceea ce priveşte infracţiunea de ultraj, în practica judicară s-a reţinut că, obiectul 

juridic special este complex, obiectul juridic principal fiind format din relaţiile sociale 
referitoare la respectul datorat autorităţilor de stat, care presupune respect şi faţă de 

funcţionarul care îndeplineşte o funcţie care implică exerciţiul acestei autorităţi, iar 
obiectul juridic special secundar este constituit din relaţiile sociale privitoare la 

libertatea psihică a persoanei, la integritatea sa corporală sau chiar la viaţa acesteia. 
 

Având în vedere toate acestea organizația profesională își exprimă încă o dată cererea 

către reprezentanții societății românești, formatorii de opinie și toți cetățenii să 
considere și să promoveze polițistul ca un reprezentant al autorității și apărător al 

regulilor și normelor comunității. 
 

Totodată evidențiem că menținerea ordinii și siguranței publice și asigurarea unui climat 
de stabilitate reprezintă priorități ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel de incidente 

pot fi considerate amenințări la adresa acestor priorități, iar intervenția polițiștilor nu a 
făcut decât să ocrotească interesele, drepturile și libertățile legitime ale cetățenilor și 

să reechilibreze relațiile sociale vătămate. 
 

Organizația profesională își exprimă solidaritatea și sprijinul față de polițiștii care au 
acționat cu fermitate și profesionalism. 

 
Corpul Național al Polițiștilor îi asigură pe toți polițiștii de sprijinul organizației în 

respectarea drepturilor profesionale și totodată evidențiază că meseria de polițist este 

una cu provocări și riscuri zilnice, dar acestea sunt cunoscute și asumate de toți colegii 
noștri aflați zilnic în slujba cetățeanului. 
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