
CĂTRE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALBA IULIA

Domnule Procuror şef,

Subsemnatul, Ignat Ion Alin Dan, domiciliat în Alba Iulia, strada (...), posesor al CI (...), telefon: (...),  
reprezentant al SC BREST SRL, în calitate de manager al punctului de lucru „Restaurant Gavroche” din cadrul 
societăţii, prin prezenta plângere penală, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

La data de 3.08.2016,  în  jurul  orei  19:30,  agenţii  de poliţie  Drăgan şi  Giurgiu  s-au prezentat  la  
punctul  de  lucru  (restaurantul  Gavroche)  al  societăţii  pe  care  o  reprezint,  la  solicitarea  unui  client  al 
localului nostru, pe care personalul de serviciu, instruit în acest sens, a refuzat să îl servească, din motive 
întemeiate şi anterioare vizitei  în cauză. Deşi  o astfel  de sesizare nu este de competenţa organelor de  
poliţie, cei doi agenţi au ignorat acest aspect şi au dat curs demersului clientului, decizie determinată de 
funcţia acestuia din urmă, şi anume aceea de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Mai  
mult decât atât, cei doi agenţi de poliţie, încălcând obligaţia proprie de a se legitima, au cerut angajatei  
noastre să se legitimeze. Menţionez că, potrivit  legii  61/1991, art.  2,  alin. 31, obligaţia de legitimare a 
cetăţeanului apare atunci când solicitarea organului de poliţie este JUSTIFICATĂ, situaţie în care angajata 
noastră nu s-a aflat la momentul respectiv, agenţii acţionând în mod abuziv, cu excederea competenţei.  
Astfel, angajata societăţii a refuzat iniţial să se legitimeze, dar, la insistenţele celor doi agenţi de poliţie, a  
prezentat,  în  cele  din  urmă buletinul  de  identitate.  Cu toate  acestea,  deşi,  repet,  nu exista  în  sarcina 
acesteia obligaţia de legitimare în această speţă, cei doi au întocmit pe numele angajatei un proces verbal  
de constatare a contravenţiei ce prevede ca sancţiune amenda contravenţională. Menţionez că în incinta 
restaurantului au fost prezenţi şi alţi angajaţi ai societăţii care pot da relaţii în legătură cu cele relatate. De  
asemenea, putem pune la dispoziţia instanţei  şi  înregistrări  video de pe camerele de supraveghere din 
incinta restaurantului.

Date fiind cele prezentate mai sus, consider, în baza legislaţiei în vigoare, că cei doi agenţi de poliţie  
au comis infracţiunea de abuz în serviciu, depăşindu-şi competenţa, legitimând abuziv angajata societăţii 
noastre şi întocmind un proces verbal contravenţional în mod ilegal.

Prin prezenta plângere penală, solicit tragerea la răspundere penală a făptuitorilor.

Vă mulţumesc!

5.08.2016         IGNAT ION ALIN DAN

Alba Iulia manager în cadrul SC BREST SRL

DOMNULUI PROCUROR ŞEF AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALBA IULIA
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