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În data de 09 august, în jurul orelor 20,30, un bărbat de 44 de ani, din localitatea 

Văcărești, județul Dâmbovița, a sesizat prin numărul pentru apeluri de urgență 112, că are un 
conflict cu vecinii. 

 
De îndată, un echipaj de poliție, format din 2 agenți de poliție, s-a deplasat la fața locului, 

pentru aplanarea conflictului, moment în care un bărbat i-ar fi amenințat cu un obiect ascuțit. 

Astfel, s-au efectuat focuri de armă în plan vertical, pentru somarea persoanei implicate în 
conflict și având în vedere faptul că nu a fost respectată somația, polițistul a executat foc de 

armă în urma căruia agresorul a fost vătămat in membrul inferior. 
 
În sprijinul agresorului a venit și fratele acestuia care a agresat polițiștii cu același obiect 

ascuțit. Și de aceasta dată a fost utilizat armamentul din dotare, bărbatul în cauză fiind împușcat 
în zona abdomenului. 

 
În urma evenimentului, cei doi bărbați și agenții de poliție au fost transportați la spital, 

pentru acordarea de îngrijiri medicale. Având în vedere gravitatea rănilor, unul dintre agenții de 

poliție a fost transportat la Spitalul Universitar Floreasca din București, unde a fost supus unei 
intervenții chirurgicale de aproximativ 8 ore, în momentul de față aflându-se în afara oricărui 

pericol. 
 
Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetarea la fața locului, urmând 

să se stabilească cu exactitate toate împrejurările producerii evenimentului.  
 

Reamintim că potrivit Codului Penal ultrajul reprezintă ”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. ...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.” 

 
Având în vedere că în ultima perioadă infracțiunile de ultraj s-au înmulțit, deși prin Legea 

nr. 192/2019 s-a intervenit legislativ pentru modificarea actelor normative în scopul creșterii 
autorității poliției, considerăm că acest prim pas trebuie urmat de îmbunătățirea cadrului 
normativ referitor la uzul de armă și la creșterea pedepselor pentru infracțiunea de ultraj. 

 
Organizația profesională își exprimă încă o dată îndemnul către reprezentanții societății 

românești, formatorii de opinie și toți cetățenii de a promova polițistul ca un reprezentant al 
autorității și apărător al regulilor și normelor comunității. 

 
Corpul Național al Polițiștilor este alături de agenții de poliție care au acționat cu fermitate 

și curaj și 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 nostri aflați zilnic în slujba cetățeanului. 
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