ADRES
ARFG. Nr.2-ID din 13.05.2016

C tre:

InspectoratulăGeneralăalăPoli ieiăRomâne

Str. MihaiăVod ănr.ă6,ăSectoră5,ăBucureşti
Înăaten ia, Chestor deăpoli ieă BOGDAN DESPESCU
Având în vedere,
1. multitudinea accidentelor produse pe drumul public intens circulat DN1, în special pe
sec iuneaă Bucure ti-Ploie ti, din cauza lipsei separatoarelor de sens (parapet din
beton/metalic) de pe axul drumului fapt ce a permis trecerea autoturismelor de pe un sens de
mersă peă altulă ducândă astfelă laă producereaă deă accidenteă frontaleă soldateă cuă r ni iă gravă iă
persoane decedate (ultimul deces a fost în 12.05.2016,ă dup ă ceă înă 05.05.2016 auă murită al iă
doi oameni)
2. LipsaăInspec ieiădeăSiguran ăRutier ăa drumului public DN1
3. LipsaăInspec iilor deăSiguran ăRutier ăSuplimentare a drumului public DN1
4. STRATEGIAă NA IONAL ă PENTRUă SIGURAN ă RUTIER ă PENTRUă PERIOADAă
2015 – 2020, în specialăcap.VII,ăsec iuneaăA,ăprioritateaăf,
5. SR 1948-1ăStâlpiădeăghidareă iăparapete,
6. SRăENă1317ăDispozitiveădeăprotec ieălaădrumuri,
7. AND 593-2012ăSistemeădeăprotec ieăpentruăsiguran aăcircula ieiălaădrumuriă iăautostr zi,
8. OUGă195/2002,ăCapitolulăI.ăDispozi iiăgenerale,ăArt.5,ăalin. 8ă iă9
9. OUG 195/2002, Capitolul I.ăDispozi iiăgenerale,ăArt.6
10. OUG 195/2002, Capitolul VII.ăDispozi iiăgenerale,ăArt.105 alin. 4, 7 i 25
11. Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolulă I.ă Dispozi iiă generale,ă Art.2ă alin.2ă viabilitatea drumului
12. Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, CapitolulăI.ăDispozi iiăgenerale,ăArt.5ăalin.1
13. Legeaă 218/2002ă Capitolulă III.ă Atribu iileă Poli ieiă Române, Art.26 pct.1 alin. 1, 2, 18
(colaborareaă cuă alteă autorit iă publice,ă institu ii,ă asocia iiă iă organiza iiă neguvernamentale,ă
pentruăîmbun t ireaăorganiz riiă iăsistematiz riiăcircula iei) i 24
14. Legeaă218/2002ăCapitolulăIII.ăAtribu iileăPoli ieiăRomâne, Art.39
15. Legeaă 265ă dină 2008ă privindă gestionareaă siguran eiă circula ieiă peă infrastructuraă rutier , în
special art.10
16. Art. 5 din Statutul ASOCIA IEIă ROMÂNIAă F R ă GROPI., Scopul generic pentru care se
înfiinţează prezenta asociaţie este de a ajuta instituțiile statului în vederea îmbunătățirii
infrastructurii rutiere din România și de a ajuta Poliția Rutieră să aplice prevederile legale
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Rutier), în vederea asigurării desfăşurării
fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii
corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public,
protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi
private, cât şi a mediului.

Noi, ASOCIA IAă ROMÂNIAă F R ă GROPI., înă scopulă asigur riiă desf ur riiă înă condi iiă deă
siguran ă aă circula iei rutiere pe DN1, înă specială peă sec iuneaă Bucure ti-Ploie ti, v ă adres mă
solicitareaădeăaăurgentaădemersurileănecesareăpentruăaădeterminaăAdministratorulăDrumuluiăPublicăs ă
amplaseze pân ă laă dataă deă 24ă Iunie 2016, cândă seă termin ă anulă colară iă începă taberele de elevi,
separatoare de sens pe axul drumului (parapet din beton/metalic).
Obs: RFG face demersuri, la nivelul șefului Direcției Rutiere, pentru montarea acestui parapet încă
din luna Septembrie 2015
Via aăareăprioritate.
Înă situa iaă înă careă dup ă data de 24 Iunie 2016 nu se asigur ă desf urareaă înă condi iiă deă
siguran ă aă circula ieiă v ă solicit mă s ă lua iă m surileă necesareă pentruă înl turareaă pericoleloră
careăamenin ăsiguran aăpersoanelor,ăînăspe ăs cere iăpoli ieiărutiereăm suriătemporareă(pân ă
la remediereaădeficien elor)ădeăînchidere aăcircula ieiăpeădrumulăpublicăDN1.
V ă aducemă laă cuno tin ă Art.39ă din Legea 218/2002 Capitolul III. Atribu iileă Poli ieiă
Române: “Polițistul este obligat să ia măsurile necesare pentru înlăturarea pericolelor care
amenință ordinea publică sau siguranța persoanelor, în toate situațiile în care ia cunoștință
direct ori când este sesizat despre acestea”
Men ion mă iă NCPă Art. 297 Abuzul în serviciu (1) Fapta funcţionarului public care, în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod
defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor
legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică., respectiv
Art. 298 Neglijenţaă înă serviciu Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei
îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă
prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale
unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 3 ani sau cu amendă.
A tept măcomunicarea num rului deăînregistrareă iădorim ca r spunsul s ăne fie furnizat, în format
electronic,ălaăurm toarea adres de e-mail: romaniafaragropi@yahoo.ro

V ămul umim pentru solicitudine,

ASOCIA IAăROMÂNIAăF R ăGROPI.
în numele a ~12.300ădeăsus in toriă iămembri
prin Alexandru VÎLVOI – Pre edinte

