
 

 

   

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

 

COMUNICAT 

 

Corpul Național al Polițiștilor, consecvent conduitei publice adoptate, își 
exprimă sprijinul față de polițiștii care au intervenit în data de 08.12.2017 la 

un scandal produs pe raza localității Sîngeorz-Băi, județul Bistrița. 
 

Evenimentul a fost sesizat printr-un apel telefonic la 112, iar la fața 
locului s-a deplasat o patrulă de ordine și siguranță publică formată din doi 

agenți de poliție, care au constatat că numitul Petrașc Ionuț a distrus un 
autoturism și geamurile unui atelier auto. 

 
În momentul în care patrula de poliție l-a întrebat despre cele întâmplate 

pe Petrașc lonuț, acesta a început să le adreseze injurii și amenințări cu acte 
de violență, iar în momentul solicitării însoțirii la autospeciala poliției acesta l-

a lovit pe unul din polițiști, iar aceștia au încercat să îl încătușeze. În ajutorul 

agresorului a venit și vărul acestuia, Petrașc Florin prinzându-l de gât pe unul 
din polițiști. În aceste condiții de pericol unul din polițiști a folosit armamentul 

din dotare trăgând un foc de armă în plan vertical, dar acest avertisment  nu 
a fost de ajuns, Petrașc Florin încercând cu o bucată de lemn să îl lovească pe 

unul din polițiști, moment în care a fost somat de polițist trăgându-se încă un 
foc de armă în plan vertical. În acest timp Petrașc Ionuț folosind un cârlig 

metalic a încercat să îl lovească pe unul din polițiști în zona feței, motiv pentru 
care agentul de poliție a tras un foc de armă în zona picioarelor agresorului, 

glonțul lovindu-l pe acesta în zona coapsei. Cu toate acestea agresorul a 
continuat să încerce să îl lovească pe polițist cu cârligul metalic în zona feței 

acesta fiind nevoit să folosească din nou armamentul din dotare trăgând din 
nou în zona membrelor inferioare ale agresorului, glonțul atingând zona 

abdominală a acestuia și ricoșând și în zona antebrațului mamei acestuia. 
 

După rănirea celor două persoane agenții de poliție au solicitat  o 

ambulanță la fața locului, iar la sosirea acesteia și în timpul intervenției 
medicale numitul Petrașc Ionuț a fost agresiv verbal și față de personalul 

medical de pe ambulanță. 
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Această acțiune a poliției dovedește încă o dată necesitatea modificărilor 

legislative de întărire a autorității polițistului. Tocmai acest fel de intervenție 
este propus a fi reglementat, iar cei care încearcă să zădărnicească acțiunile 

poliției și să vină în sprijinul celor care încalcă legea să fie și ei aspru pedepsiți. 
 

Toată lumea vrea siguranță pentru sine și pentru familie, dar la acest 
obiectiv trebuie să contribuim cu toții. Într-un stat de drept, toți cetățenii 

trebuie să se supună unor reguli. Polițistul trebuie să apere cetățeanul de bună 
credință, iar pe cei certați cu legea să-i sancționeze, așa cum s-a întâmplat și 

în acest caz. 
 

Corpul Național al Polițiștilor este organizația profesională din Ministerul 
Afacerilor Interne, care întotdeauna va apăra imaginea profesiei de polițist și 

va proteja polițiștii care în exercitarea atribuțiilor de serviciu contribuie la  
restabilirea climatului de ordine și siguranță publică. 
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