
 

 

 

 

ADRES   

din  (zz.ll.aaaa) 
 

C tre: 

Inspectoratul General al Poliției Române (petitii@politiaromana.ro) 
Str. Mihai Vodă nr. 6, Sector 5, Bucureşti  
În atenția, responsabil Legea 544/2001, Subcomisar de Poliție R zvan tefan R DOI  
 

Având în vedere, 
Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul V. Reguli de circulație, Secțiunea 1. 
Reguli generale Art.96 (1) Parti ipa ţii la trafi  su t o ligaţi să a u ţe ad i istratorul dru ului 
pu li  ori ea ai apropiată u itate de poliţie atu i â d au u oşti ţă despre existe ţa pe dru  
a u ui o sta ol sau a ori ărei alte situaţii peri uloase pe tru flue ţa şi sigura ţa ir ulaţiei, v  
aduc la cuno tinț  urm toarele: 
 

La data prezentei, la trecerea la nivel de pe DN73, km 122+685 dintre localit țile Cristian i 
Râ nov, nu se respect  prevederile art.7 pct. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG 
195/2002 i sancționate la Art.105 din OUG 195/2002, fapte contravenționale ce genereaz  
situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei i pun în pericol viața i 
integritatea corporal  a participanților la trafic. 
Descrierea celor constatate: neasigurarea planeității trecerii la nivel cu calea ferată conform 
prevederilor legale. Foto atașată drept dovadă. 
OBS: Art. 7. – (1) La intersecţia unei c i ferate cu un drum public, administratorul c ii 
ferate este obligat s  asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreun  cu administratorul 
drumului public, s  stabileasc , s  instaleze, cu acordul poliţiei rutiere, şi s  întreţin  
mijloacele de semnalizare ale acesteia, potrivit competenţelor. 
 

Conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 pct.2 - 
viabilitatea drumului = starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, constând în practicabilitatea 
permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor și existența 
amenajărilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluența și siguranța circulației. 
 

În fapt, 
 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public. Doresc să îmi comunicați ce măsuri legale au fost luate (în ce cuantum și data la 
care au fost luate) față de Administratorul căii ferate și față de Administratorul Drumului Public, 
de către Poliția Rutier  din cadrul IGPR (având în vedere OUG 195/2002, Capitolul I. 
Dispoziții generale, Art.2 coroborat cu Legea 218/2002 Capitolul III. Atribuțiile Poliției 
Române, Art.26 pct.1 alin. 1, 2, 10 , 18 i Art.39), cu privire la neregulile menționate mai sus.  

Aștept să-mi comunicați numărul de înregistrare și doresc ca informațiile solicitate să îmi fie 
furnizate, în format electronic, la următoarele adrese de e-mail: _________________________ 
și romaniafaragropi@yahoo.ro 

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 
Petent și participant la trafic: _______________________ 
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