
   
 

ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Lucian Nicolae BODE, Ministrul Afacerilor Interne 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Lipsa dotărilor prevăzute de codul de procedură penală 

 

Domnule Ministru, 

 

Articolul 110 din Codul Penal, alineatul (5) prevede că „În cursul urmăririi penale, audierea 

suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când 

înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația suspectului sau inculpatului, cu 

indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.” 

 

Am convingerea că ultima frază, care prevede situația în care înregistrarea nu este posibilă, se referă 

la împrejurări excepționale în care, din motive neprevăzute, organele de cercetare penală nu pot utiliza 

tehnica din dotare. 

 

Realitatea este că tehnica necesară lipsește în foarte multe dintre inspectoratele de poliție din țară. 

 

 Ne sunt semnalate aceste probleme pentru că accesul la o justiție corectă este o prioritate atât pentru 

cetățeni, cât și pentru statul român. Fără dotările necesare, greșeli și abuzuri pot apărea foarte des. Anchetele 

se tergiversează, accesul la justiție este îngreunat și, în mod firesc, se pune semnul întrebării asupra 

capacității sistemului de a oferi acces la dreptatea pe care cetățenii acestei țări o caută. 

 

Considerăm că tehnologia modernă oferă un sprijin de necontestat și utilizarea ei poate spori munca 

celor implicați. 
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Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Care sunt planurile de investiții în acest an pentru dotarea Poliției Române cu 

echipamentele necesare funcționării adecvate? (computere, servere, periferice, tehnică de 

inregistrare audio/video) 

2. Care a fost valoarea investițiilor în mijloace tehnice audio sau audiovideo în ultimii 3 ani 

și cum au fost distribuite aceste echipamente la nivelul întregii țări? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




