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În această dimineață, în jurul orei 04.00, prin apel 112, o persoană dintr-un imobil 
situat în București - Sectorul 1, a sesizat că un bărbat dezbrăcat, aflat doar în lenjerie 

intimă, amenință pe holuri, având asupra sa mai multe obiecte ascuțite. 
La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 5 Poliție, care după câteva 

minute l-au localizat. 
Din primele date a rezultat că la vederea polițiștilor, bărbatul a devenit violent și a 

reușit să îi lovească, ulterior fugind. A fost localizat la un nivel superior, unde a încercat 
din nou să-i lovească și i-a amenințat, motiv pentru care, după somație, unul din polițiști 

a executat foc de avertisment, iar ulterior asupra celui în cauză cu armamentul din 
dotare, rănindu-l. La fața locului a fost solicitat un echipaj de prim ajutor, bărbatul fiind 

transportat la spital pentru îngrijiri medicale. La spital, cu toate eforturile medicilor, 
bărbatul a decedat. Cadavrul a fost ridicat și transportat la INML în vederea efectuării 

necropsiei. 
Menționăm că polițiștilor răniți în desfășurarea acestui eveniment, având leziuni la 

nivelul mâinii și piciorului, le-au fost acordate îngrijiri medicale și se află în afara oricărui 

pericol. 
Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și 

Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care 
s-a produs evenimentul. 

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. 

 
 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
 

 


