
 

 

 

 

ADRES  

din 07.07.2016 

 

C tre: 

InspectoratulăGeneralăalăPolițieiăRomâne 

Str.ăMihaiăVod ănr.ă6,ăSectoră5,ăBucureşti  
Înăatenția,ăChestor deăpoli ieă BOGDAN DESPESCU (petitii@politiaromana.ro) 
 

 

Având în vedere, 

 

1. multitudinea accidentelor grave produse pe Splaiulă Unirii,ă peă secțiuneaă cuprins ă între 

os.Vitan-Bârze tiă (Bucure ti)ă - DNCB, ambele sensuri de mers, din cauza lipsei 

parapetuluiă deă siguranț ă (acostament)ă înă lungulă drumului,ă înă vecin tateaă apei, fapt ce a 

permisă c dereaă autoturismeloră înă ap ă ducândă astfelă laă producereaă deă accidenteă soldateă cuă
r nițiăgravășiăpersoane decedate 

2. LipsaăInspecțieiădeăSiguranț ăRutier ăa drumului public Splaiul Unirii 

3. Lipsaă InspecțiilorădeăSiguranț ăRutier ăSuplimentareăaădrumuluiăpublică Splaiul Unirii (nici 

m carăaăcelorăceătrebuiauăefectuateăînăurmaăaccidentelorăcuădeceseădeăanulăacesta) 
4. STRATEGIAă NA IONAL ă PENTRUă SIGURAN ă RUTIER ă PENTRUă PERIOADAă

2015 – 2020, înăspecialăcap.VII,ăsecțiuneaăA,ăprioritateaăv 

5. STRATEGIAă NA IONAL ă PENTRUă SIGURAN ă RUTIER ă PENTRUă PERIOADAă
2016 – 2020, în special cap.6, subcapitolul 6.7 

6. SR 1948-1ăStâlpiădeăghidareășiăparapete 

7. SR EN 1317 Dispozitiveădeăprotec ieălaădrumuri 
8. AND 593-2012 Sistemeădeăprotecțieăpentruăsiguranțaăcirculațieiălaădrumuriășiăautostr zi 
9. OUGă195/2002,ăCapitolulăI.ăDispozițiiăgenerale,ăArt.5,ăalin.ă8ă iă9 

10. OUGă195/2002,ăCapitolulăI.ăDispozițiiăgenerale,ăArt.6 

11. OUGă195/2002,ăCapitolulăVII.ăDispozițiiăgenerale,ăArt.105ăalin.ă4,ă7ă iă25 

12. Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolulă I.ăDispozițiiă generale,ă Art.2ă alin.2ă - 

viabilitatea drumului 

13. Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, CapitolulăI.ăDispozițiiăgenerale,ăArt.5ăalin.1 

14. Legeaă 218/2002ă Capitolulă III.ă Atribuțiileă Polițieiă Române,ă Art.26ă pct.1ă alin.ă 1, 2, 18 

(colaborareaă cuă alteă autorit țiă publice,ă instituții,ă asociațiiă șiă organizațiiă neguvernamentale,ă
pentruăîmbun t țireaăorganiz riiășiăsistematiz riiăcirculației)ășiă24 

15. Legeaă218/2002ăCapitolulăIII.ăAtribuțiileăPolițieiăRomâne,ăArt.39 

16. Legeaă 265ă dină 2008ă privindă gestionareaă siguran eiă circulațieiă peă infrastructuraă rutier , în 

special art.10 

17. RezoluțiaăONUă- A/RES/64/255.  Improving global road safety 

18. Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European a Consiliului privind gestionarea 

siguranțeiăinfrastructuriiărutiereă 
19. VPF – ValueăofăPreventingăaăFatalityăutilizatădeăConsiliulăEuropeanăpentruăSiguranţaă

Transporturilor (ETSC)  
 



 

 

 

 

Subsemnatul,______________________________, înă scopulă asigur riiă desf șur riiă înă condițiiă deă
siguranț ă aă circulației rutiere pe drumul public Splaiulă Unirii,ă peă secțiuneaă cuprins ă întreă
os.Vitan-Bârze tiă (Bucure ti)ă - DNCB, ambele sensuri de mers, v ă adresez solicitarea de a 

urgentaădemersurileănecesareăpentruăaădeterminaăAdministratorulăDrumuluiăPublicăs ă amplaseze în 

termen de 30 de zile de la data prezentei parapetulădeăsiguranț ă(acostament)ăînălungulădrumului,ăînă
vecin tateaăapei, pe ambele sensuri de mers. 

Viațaăareăprioritate. 

Înă situațiaă înă careă dup ă data de 5 August 2016 nu se asigur ă desf urareaă înă condițiiă deă
siguranț ăaăcirculațieiăv ăsolicităs ăluațiăm surileănecesareăpentruăînl turareaăpericolelorăcareă
ameninț ăsiguranțaăpersoanelor,ăînăspeț ăs ăcerețiăPolițieiăRutiereăm suriătemporareă(pân ălaă
remediereaă deficiențelor)ă deă închidere aă circulațieiă peă drumulă publică Splaiul Unirii, pe 

secțiuneaăcuprins ăîntreă os.Vitan-Bârze tiă(Bucure ti)ă– DNCB, ambele sensuri de mers. 

V ăaduc laăcunoștinț ăArt.39 din Legea 218/2002 Capitolul III. AtribuțiileăPolițieiăRomâne:ă
“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” 

Menționez șiă 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 înăserviciu 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. 

 

 

Aștept comunicarea num rului deă înregistrareă șiă doresc ca r spunsul s ă îmi fie furnizat, în format 

electronic,ă laă urm toarele adrese de e-mail: romaniafaragropi@yahoo.ro și 
_______________________ 
 

V ămulțumesc pentru solicitudine, 

mailto:romaniafaragropi@yahoo.ro

