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ADRESĂ  

din _________________(zz.ll.aaaa)  

 

Către: 

Inspectoratul General al Poliției Române (petitii@politiaromana.ro) 

Str. Mihai Vodă nr. 6, Sector 5, Bucureşti  

În atenția responsabil Legea 544/2001 
 
 
 
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public: 
 

Doresc să îmi transmieți copiile Proceselor Verbale aferente sancțiunilor aplicate în 
ultimele 12 luni Administratorului Drumului Public/Căii ferate, de către Serviciul 
Rutier responsabil, cu privire la faptul că la trecerea la nivel cu calea ferată de pe drumul 

public (indică locul/zona) ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 
  
nu se respectă prevederile art.7 pct. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 și 
sancționate cu amendă la Art.105 din OUG 195/2002, fapte contravenționale grave ce 
generează situaţii periculoase pentru siguranţa circulaţiei și pun în pericol viața și 
integritatea corporală a participanților la trafic, precum și bunurile acestora.  
 
Descrierea situației din teren pentru a ajuta Instituția să identifice mai ușor în baza de 

date procesele verbale: neasigurarea planeității trecerii la nivel cu calea ferată conform 

prevederilor legale 
 

În cazul existenței unor date cu caracter personal am rugămintea să cenzurați aceste date, astfel 

încât să nu existe o problemă în furnizarea copiei procesului verbal. 
 

OBS: Art. 7. – (1) La intersecţia unei căi ferate cu un drum public, administratorul căii ferate 

este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului 

public, să stabilească, să instaleze, cu acordul poliţiei rutiere, şi să întreţină mijloacele de 

semnalizare ale acesteia, potrivit competenţelor. 
 

 

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

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

Petent și participant la trafic:  

________________________________________(nume, prenume și semnătura) 
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