
   
 

INTERPELARE 

 

Către:  Domnul Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne 

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

 

Obiectul întrebării: Poliția Română apără interesele cetățenilor sau ale primarilor? 

 

Domnule Ministru, 

Conform organizării teritoriale a României, unitățile administrativ teritoriale pot varia foarte 

mult ca suprafață, număr de cetățeni, poziționare față de marile centre urbane, etc. 

În funcție de distanța față de municipiile reședință de județ, în zonele mai îndepărtate apar 

numeroase probleme și discrepanțe, iar accesul cetățenilor la informații, educație, justiție, etc este tot 

mai îngreunat. 

În audiențele cu cetățenii, am observat o situație care se repetă în mai multe zone rurale: 

acapararea puterii totale de către primarii aflați în funcție, în special de către cei care au mai multe 

mandate. 

Pentru unii cetățeni, obținerea drepturilor garantate de lege este o adevărată provocare și 

umilire. 

O situație cu totul specială și deosebit de gravă o reprezintă faptul că, în multe cazuri, în 

funcție de interesele personale, șefii de post sau secție de poliție din zona rurală răspund direct la 

comanda primarului. 

Avem multiple sesizări privind privarea unor cetățeni de o anchetă corectă și o justiție 

echitabilă. Se întâmplă asta deoarece, la nivelul unei mici comunități, există un dezechilibru total de 

forțe între cetățeni și cei care ar trebui să îi reprezinte și să îi apere. 

 

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. 
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1. Care sunt limitele unei relații instituționale corecte, în interesul cetățenilor, la nivel local, 

între Poliție și Primărie? 

2. Avem toată încrederea în profesionalismul angajaților MAI, dar vrem să aflăm care sunt 

măsurile preventive luate pentru evitarea coagulării puterii la nivel local într-o mână forte 

care conduce și influențează discreționar și în interes propriu aplicarea legii? 

3. Considerați că problema expusă este una sistemică, frecvent întâlnită și semnalată la 

nivelul țării sau avem doar probleme punctuale?  

4. De cele mai multe ori, persoanele dezavantajate prin astfel de abuzuri sunt și cele care nu 

au baza și mijloacele necesare pentru a se împotrivi sau pentru a le raporta într-un mod 

corespunzător. Considerați că sunt necesare măsuri preventive suplimentare pentru a 

asigura respectarea legii pe întreg teritoriul țării? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul verbal și în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 




