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                                       R  O  M  Â  N  I  A 
                  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                       

                              
        INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE                                                                                                            

     
NESECRET 

Bucureşti 
Nr. 511.678/18.09.2015 

 
 

                  CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 
De la:  

 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

           Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5 
 E-mail: presa@politiaromana.ro 
         
 
Către, 

 
Domnul Alexandru VÎLVOI  

 
Urmare a petiţiilor dumneavoastră adresate Inspectoratului General al Poliţiei Române, 

vă  transmitem următoarele: 
 
  
 În referire la adresa dvs. nr. 23/02.09.2015, înregistrată cu nr. 511.649/07.09.2015, vă 
comunicăm că petiţia a fost transmisă spre competenţă soluţionare Inspectoratului de Poliţie  
Judeţean Botoşani, urmând să fiţi informat de către acestă unitate, conform reglementărilor 
legale. 
 
 În referire la adresa dvs. nr. 24/02.09.2015, înregistrată cu nr. 511.648/07.09.2015, vă 
comunicăm că în condiţiile valorilor ridicate ale traficului rutier pe DN-Centura  Bucureşti şi pe 
Drumul Naţional 1, unde în localităţi a fost instituit un regim superior de viteză la 70 km/h, au 
fost înregistrate accidente de circulaţie cu consecinţe dintre cele mai grave pe fondul impactului 
frontal generat de pătrunderea pe sensul opus de mers a autovehiculelor. 
 Evenimentele rutiere care au avut loc în localitatea Otopeni au demonstrat faptul că 
sistemul de separare a sensurilor de circulaţie format din borduri prefabricate nu conferă 
securitatea rutieră scontată, întrucât autovehiculele pot pătrunde pe contrasens, prin traversarea 
cu uşurinţă a acestui dispozitiv. 
 Menţionăm faptul că în urma accidentelor care au avut ca urmare traversarea bordurilor 
axiale şi pătrunderea pe sensul opus direcţiei de mers, Direcţia Rutieră, din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române a solicitat, în repetate rânduri, Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România înlocuirea separatorului axial care a fost avizat 
pe raza localităţii Otopeni, cu dispozitive de retenţie eficace.  
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 În referire la adresa dvs. nr. 25/02.09.2015, înregistrată cu nr. 511.647/07.09.2015, vă 
comunicăm că petiţia a fost transmisă spre competenţă soluţionare Direcţiei Generale de Poliţie 
a Municipiului Bucureşti, urmând să fiţi informat de către acestă unitate, conform 
reglementărilor legale. 
 
 În referire la adresele dvs. nr. 26/10.09.2015 şi 27/14.09.2015, înregistrate cu nr. 
511.671/14.09.2015 şi 511.672/15.09.2015, vă comunicăm că petiţiile au fost remise spre 
soluţionare Direcţiei Rutiere, urmând ca acestea să fie transmise unităţilor teritoriale, conform 
competenţei, urmând să fiţi informat, conform reglementărilor legale. 
 
 În referire la cele două adrese de nemulţumire cu privire la faptul că nu aţi primit 
răspuns la petiţiile formulate, vă informăm că nu a fost depăşit termenul legal prevăzut de lege. 
 

Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră 
disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa instituţiei. 

 
 

A dumneavoastră, 

 
RESPONSABIL LEGEA NR. 544/2001 

subcomisar de poliţie 
 

Olga MENAEV 


