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INTERPELARE 

 

Către:  Ministerul Afacerilor lnteme - Domnului Lucian Nicolae BODE 

              Ministrul Afacerilor Interne 

      

De către: Deputat Lasca Mihai Ioan 

Circumscripția electorală: Nr. 5, Bihor 

Grupul Parlamentar: Neafiliat 

Obiectul interpelării: -Lipsa compartimentelor de RELAȚII CU PUBLICUL/CONSILIERE și  

   a personalului cu atribuții specifice la nivclul secțiilor de poliție urbane  

   subordonate I.P.J. – urilor la nivel național; 

               -Funcționarea defectuasă a serviciului public de urgență SNUAU 112 

----------------------------------------------------------------------- 

Stimate Domnule Ministru,  

 

 Vă aduc la cunoștiință faptul că mai mulți cetățeni, m-au informat că mai multe secții de 

poliție urbană subordonate IPJ-urilor Galați, Brăila, Tulcea, Iași, Constanța, Timișoara, Oradea, 

Cluj, nu au compartiment de relații cu publicul și consiliere cu personal specializat conf. art. 6 alin. 

1 din O.G. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, programului de măsuri pentru 

combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul aprobat prin H.G. 1723/2004 din 14 

octombrie 2004 și Ordinul MAI 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în 

audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne iar, ori de câte ori s-au prezentat 

la subunitățile de poliție, cetățenilor li s-a transmis că singurul compartiment de relații cu publicul 

funcționează doar la sediul inspectoratelor de poliție județene, fapt transmis unora ca urmare a 

solicitării de informații de interes public conf. Legii 544/2001, cetățenii neavând astfel acces la un 

serviciu public polițienesc de calitate. 

 Totodată fac cunoscut faptul ca urmare a cazului CARACAL că la nivelul IPJ-urilor 

intervenția la evenimentele semnalate prin SNUAU 112 din sfera competenței materiale a Poliției 

Române se desfășoară cu mari întârzieri și dificultăți cauzate de ,,timpii morți”, prin aceea că 

Dispeceratul STS transmite Dispeceratului 112 al IPJ-urilor care nu transmit direct semnalarea, 

conform diagramei electronice cu semnal GPS, patrulei celei mai apropiate de locul evenimentului 

(ca la Direcția Generală de poliție a mun. București), ci transmite subunităților de poliție (secțiilor 

urbane) care abia ulterior, printr-un singur lucrător, care desfășoară mai multe activități în același 

timp (face singur paza subunității, controlul/accesul persoanelor, activitatea de dispecerat, primirea 

cetățenilor și a reclamațiilor acestora, etc., neexistând Compartiment de pază instituțională/Control 

acces, Compartiment Dispecerat, Compartiment de relații cu publicul, etc. Ca în cazul secțiilor de 
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poliție subordonate DGPMB) transmite patruleleor din teren semnalarea 112 deși la nivelul 

Dispeceratului de poliție 112 ar trebui să fie pe fiecare schimb minim 2 (doi) operatori pentru 

preluarea/transmiterea cu operativitate a sesizărilor cu caracter urgent ale cetățenilor direct patrulei 

din teren. 

 Aștept răspunsurile dumneavoastră cu privire la cele semnalate mai sus, cu activitățile 

inteprinse pentru reglementarea, normalizarea situației existente ce mi-a fost adusă la cunoștiință 

de către mai mulți cetățeni în ultima vreme. 

 

Vă mulțumesc, 

Solicit răspuns scris și oral. 

Data: 04.05.2021 

Deputat neafiliat Lasca Mihai Ioan 

   




