
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

 

 

 

COMUNICAT 

13.12.2019 

 
Corpul Național al Polițiștilor își exprimă solidaritatea și sprijinul față de agenții 

de poliție Pușcașu Cristian și Ivanov Sebastian din cadrul Poliției Orașului Flămânzi – 

IPJ Botoșani, victime a infracțiunii de ultraj și totodată îi felicită pentru fermitatea cu 

care au acționat  și pentru profesionalismul și spiritul de echipă de care au dat dovadă. 
În data de 12.12.2019, în jurul orelor 18, la Poliția Orașului Flămânzi, s-a primit 

un apel prin SNUAU 112 de la un tânăr care reclama că tatăl său i-a amenințat mama 
și l-a tăiat cu un cuțit, aceștia fiind refugiați la un vecin. 

În cel mai scurt timp,  agenții de poliție Pușcașu Cristian și Ivanov Sebastian au 
ajuns la locul incidentului și au constatat că agresorul se afla în locuința vecinului și 

avea asupra sa un topor. I-au solicitat acestuia explicații despre cele întâmplate, acesta 
devenind agresiv, amenințăndu-i pe polițiști cu toporul. În curtea imobilului agresorul 

a fost atenționat verbal de mai multe ori de către polițiști să înceteze actele violente și 
să lase toporul din mână. Acesta nu s-a conformat, încercând chiar să atace cu toporul 

pe unul din polițiști. În acel moment polițistul Pușcașu Cristian a făcut uz de armamentul 
din dotare și a tras trei focuri de armă în plan vertical, totodată solicitându-i agresorului 

să înceteze acțiunile sale. Focurile de armă în plan vertical nu l-au liniștit pe agresor 
acesta continuând să-i amenințe pe polițiști cu toporul. Agentul de poliție Pușcașu 

Cristian constatând pericolul imiment la care erau expuși a executat trei focuri cu 

armamentul din dotare la nivelul membrelor inferioare ale agresorului, reușind să 
stopeze acțiunea agresivă a acestuia.  În urma rănilor produse, prin împușcare la nivelul 

picioarelor, agresorul a căzut, polițiștii acordându-i primul ajutor până la sosirea 
ambulanței. Pe toată durata intervenției agentul de poliție Ivanov Sebastian a acționat 

pentru asigurarea colegului său, în imobil aflăndu-se încă 6 persoane și a ținut 
permanent legătura cu Poliția Orașului Flămânzi. Ulterior o echipă de polițiști din cadrul 

IPJ Botoșani au efectuat cercetările la fața locului cu operativitate. 
Bărbatul a fost transportat la cea mai apropiată unitate medicală pentru acordarea 

de îngrijiri medicale, în prezent aflându-se în afara oricărui pericol. În acest caz 
procurorii efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj, iar pentru 

infracțiunea de violență în familie a fost emis un ordin de restricție. 
Reamintim că prin Legea nr.192/2019 s-a intervenit legislativ pentru modificarea 

actelor normative în scopul creșterii autorității poliției, norme care intră în vigoare 
începând cu 01 ianuarie 2020 și trebuie aplicate deopotrivă de catre polițist și cetățean. 

Evidențiem încă o dată că această profesie nu este o meserie nelipsită de riscuri 

și amenințări zilnice, dar și de responsabilități, de aceeea considerăm că modificarea 
legislativă reprezintă un prim pas care trebuie urmat pentru îmbunătățirea 

reglementărilor referitoare la uzul de armă și  la creșterea pedepselor pentru 
infracțiunea de ultraj. 
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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor face un apel 

reprezentanților societății românești, formatorilor de opinie și tuturor cetățenilor să 
promoveze polițistul ca un reprezentant al autorității și apărător al regulilor și normelor 

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

respectarea drepturilor profesionale. 
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