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Nr. 508.479 din 1 iulie 2015  

          

 

Domnului Daniel Befu 

-  România Curată - 
 

Referitor la solicitările dumneavoastră adresate Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Centrul de Informare şi Relaţii Publice, vă comunicăm 

următoarele: 

 

Ministerul Afacerilor Interne a remis spre soluţionare către Inspectoratul General al 

Poliţiei Române, 145 de lucrări având același obiect. 

 

În esenţă, aspectele semnalate se referă la cele petrecute în zona Râul Alb, judeţul 

Hunedoara.  

 

În vederea unei documentări temeinice, s-a solicitat sprijinul structurilor teritoriale 

de poliţie, cu respectarea termenului legal de soluţionare, prevăzut de articolele 8 şi 9 

din O.G. 27 din 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.  

Contactarea petenţilor în vederea audierii de către poliţiştii din cadrul structurilor 

teritoriale este justificată de respectarea prevederilor art. 7 din O.G. 27 din 2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în condiţiile în care, 

majoritatea reclamaţiilor nu sunt asumate prin semnătură, dar și de prev. O.M.A.I. nr. 

190/2004, privind organizarea și desfășurarea activității de primire, evidență, 

examinare și soluționare a petițiilor, care stabilește că: “Sesizările și reclamațiile se 

cercetează, după caz, la fața locului, discutându-se atât cu autorii lor cât și cu alte 

persoane care pot da relații în legătură cu obiectul verificărilor, precum și cu 

persoana la care se referă acestea.” 

  Referitor la cazul de la Râul Alb, având în vedere complexitatea cauzei, la data de 3 

iunie a.c., a fost înaintată o notă din partea Direcţiei de Investigaţii Criminale către 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  - Secţia de Urmărire Penală 

şi Criminalistică, prin care s-a propus şi aprobat preluarea dosarului nr. 426/P/2015 

de către această unitate de parchet. 
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Cu privire la aspectele reclamate în sarcina unor polițiști din cadrul I.P.J. Hunedoara, 

activitățile specifice sunt în curs de desfășurare, urmând ca la finalizarea acestora să 

fie dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului. 

În legătură cu verificările efectuate la nivelul I.P.J. Brașov, precizăm că acestea sunt 

în curs de derulare, pentru a se stabili modul în care au fost respectate procedurile 

legale în vigoare.  

Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră 

disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa informaţiilor de 

interes public. 
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