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FUNDAŢIA CENTRUL BE RESURSE JURIBICE
Doamnei director executiv, JORGULESCU Georgian a
Bucureştż Mr. Arcului nr. 19, Sector 2

Ca urmare a eereriilor dvs. nr. 173 şi 174 din 13.10.2020/2019, adresate
conducerii lnspectoratului General al Poliţiei Române’, respectiv condueerii
Ministerului Afacerilor Interne2, remise spre soluţionare la Direcţia Control Intern,
undo au fost înregistrate sub nr. 91474 din 19.10.2020, nr. 91488 din 21.10.2020 şi
‘r. 91478 din 20.10.2020, vă comunicăm următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 10 aIm. (1)~ din 0.0. nr. 27/2002 prżvind
~ivŕtatea cle soluţionare a petiţiiłlor, s-a dispus conexarea petiţiilor nr. 91488 din
1~.J0.2020 ~i nr. 91478 din 20.10.2020 la petiţia nr. 91474 din 19.10.2020, întrucât
pnvesc aceieaşi aspecte.
La evenirnentul din data de 24.09.2020, organizat în comuna Borca, judeţul
Neamţ, efectivele do poliţie din cadrul Secţiei de poliţie rurală nr. 12 Bicaz au acţionat
îr’ conformitate cu prevederile art. 26 aim. (1), pet4. 2 şi 3 din Legea nr. 218/2002
pťżvir’d organizarea şifuncţionarea Poliţiei Române, cu moc4flcările şi completările
ulterioare, în principal pentru tluidizarea traRcului rutier în zonă ~i în subsidiar pentru

luarea măsurilor necesare pentru menţinerea ordinii ~i siguran~ei publice, dacă
evenirnentele ar Fi degenerat, însă manifestaţia do solidaritate a decurs fără incidente.
În ceea cc priveşte aspectul relevat de reporterii publicaţiei Libertatea, că I.P.J.
: ~eamţ a colilunicat, în contextul evenimentului din 24.09.2020, că ,,nu au fost
:llfla/ate fapte de natură penală sau contravenţionlă pe perioada cle.şfăşurăru
acíunărü pub/ice precizăm că acest răspuns este rezultatul unei solicitări verbale,
“,

adresate purtătorului de cuvânt, Ia modul general, do a cunoaşte dacă cu această ocazie
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(I) In cazul in care tin petitionar adreseaza acelein~i autorilati sau institutij publice mai niulte petitii, sesizand aeceasi problema acestea Se vor
collexa,pe(entul urinand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire Ia toate petitiile primite.
~2. aplică inăs’iri de menţinere a ordinii şi Iiniştii publice, a siguranţei cetăţeanului de prevenire şi combatcre a fenornenului infracţional şi de
idenliuicare şi contracarare a acţiuniloç elernentelor care aientează a viaţa, libertatea, s&nätatea şi integritatea persoanelor, a proprietÜţii private şi
publice, precum şi a altor interese legitirne ale eolnunit6ţji;
3 sprijing uniI~ţiIe dejandarmerie en nfornlalii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii şi Iiniştii publice, Cu ocazia mitingurilor, lnanifestaliilor
cuitural-sportive şi allele asemenea
,
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‘u fost constatate încălcări ale legislaţiei ~i ce măsuri au fost dispuse în consecinţă Ia
velul unităţii în cauză, şi nu a unor aspecte punctuale.
Totodată, reprezentantul I.P.J. Neamţ a făcut precizări reportenilui cu privire
ia faptul că în situaţia în care în mass-media vor fi semnalate aspecte de nelegalitate
în legătură cu modul de destaşurare a rnanifestaţiei din com. Borca, organele de poliţie
vor verifica aceste aspecte, urmând ca în füncţie de rezultatul primelor verificări să
fie dispuse măsuri în consecinţă.
La data de 08.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 292 C.p.p., în baza
inforrnaţiilor apărute în presă, organele de cercetare penală din cadrul Secţiei de
poliţie rurală nr. 12 Bicaz s-au sesizat din oficiu cu privire la săvâr~irea de către autori
necunoscuţi a infracţiunii de incitare la ură sau discrirninare, prey. de art. 369 C. p.,
dosarul fund înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz cu nr. unic
1 033/P/2020 (nr. poliţie 831.679/08.10.2020).
La solicitarea Asociaţiei Centrul de Studii Juridice ~i Drepturile Omului, pe
1an local s-a organizat o întrunire la care au participat reprezentanţi ai asociaţiei,
Pr1măriei Borca (prirnarul în funcţie şi primarul ales), directorul Liceului Mihail
Sadoveanu, consilierul pe problerne aparţinând minorităţilor din cadrul Instituţiei
Prefectului, liderul comunităţii rrome din corn. Borca ~i şefúl Postului de poliţie
Borca, context în care au concluzionat că la nivelul localităţii Borca nu există o
situaţie de conflict între populaţia majoritară ~i minoritatea rromă ~i flu există
premisele izbucnirii unui astfel de conflict, aspectele publicate în mass-media
neavând liii corespondont î~i realitate.
În speranţa că cele precizate, vă sunt utile ~i pe deplin Iămuritoare, vă asigurăm
de întreaga noastră solicitudine, în rezolvarea altor problerne de interes pentru
durnneavoastră, în limita competenţelor prevănite de lege.
Cu stimă,
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