Domnului,
Ion-Marcel VELA – Ministrul Afacerilor Interne
Ne adresăm dumneavoastră având în vedere că, potrivit art. 1 din Anexa nr. 1 la
Decretul prezidenţial nr. 195/2020, prin care a fost instituită starea de urgenţă, poliția
locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne.
Vă sesizăm un abuz grav comis de Direcţia de Poliţie Locală din cadrul Primăriei
Comunei Floreşti.
În speţă, este vorba despre o postare pe Facebook din ziua de 25 martie 2020, în care
primarul comunei Floreşti a fost criticat de către o tânără din Floreşti pentru modul
deficitar în care a gestionat în localitate problema covid-19.
Tânăra a afirmat despre primar că dă dovadă de „nepăsare”, „lipsă de profesionalism”
şi „egoism”. Ea şi-a motivat aceste aprecieri, prin aceea că primarul nu a luat măsuri
de informare a populaţiei în legătură cu ordonanţele militare emise pentru limitarea şi
combaterea pandemiei. Tânăra s-a referit în special la situaţia persoanelor de peste 65
de ani şi a celor cu probleme medicale şi care nu se pot deplasa, criticând faptul că
primarul nu a organizat o evidenţă a acestor persoane, că nu a publicat niciun anunţ
pentru aceştia şi nici un număr de telefon de contact.
Mai multe detalii se găsesc aici.
Deşi limbajul în care au fost formulate aceste critici la adresa primarului este în
limitele exprimării civilizate, la data de 30.03.2020, poliţia locală Floreşti a amendato pe tânăra din Floreşti cu suma de 1.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute
de art. 30 al. 1 lit b cu ref. la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
Textul legal invocat de poliţia locală prevede că, constituie contravenţie „săvârșirea
în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare
sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor
acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea
cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;”
După cum se poate observa din textul legal citat, această contravenţie se aplică, în
mod normal, scandalagiilor, nu celor care critică, în limbaj civilizat, activitatea
deficitară a autorităţilor.
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Vă reamintim că libertatea de exprimare nu face parte dintre drepturile şi libertăţile
restricţionate prin decretul prezidenţial de instituire a stării de urgenţă.
Iar jurisprudenţa CEDO este consecventă în a sublinia că statul nu are dreptul să
sancţioneze şi, astfel, să inhibe criticarea persoanelor care deţin funcţii publice, atunci
când se pun în discuţie chestiuni de interes public, chiar dacă acea critică s-ar realiza
prin expresii jignitoare, ofensatoare sau şocante.
În cazul de faţă, nici nu este vorba despre expresii jignitoare, ofensatoare sau şocante,
ci de aprecieri făcute printr-un limbaj normal, civilizat şi care se bazează pe o realitate
de fapt necontestată.
Din aceste motive, abuzul este cu atât mai evident şi cu atât mai puţin de îngăduit.
Este de observat că, de regulă, cu excepţia unor situaţii excepţionale de genul celei pe
care o parcurgem, poliţia locală funcţionează în subordinea primarului, potrivit art. 4
al. 1 din Legea nr. 155/2010 – legea poliţiei locale.
Poate că din acest motiv s-a creat, şi nu doar la nivelul comunei Floreşti, ci chiar la
nivelul întregii ţări, o foarte mare sensibilitate a poliţei locale la nevoile şi trăirile
primarului căruia îi este subordonată.
Poate că, după încetarea stării de urgenţă şi după ce lucrurile vor mai reveni la
normal, după această pandemie, Ministerul Afacerilor Interne va face o analiză cu
privire la beneficiile sau prejudiciile aduse comunităţii prin subordonarea poliţei
locale către primar şi va concluziona că mult mai eficientă ar fi o soluţie prin care
poliţia locală ar trebui să se afle, în permanenţă, în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne.
Aceasta deoarece în prezent nu avem o poliţie naţională şi o poliţie locală, ci avem o
poliţie naţională şi foarte multe poliţii locale, tot atâtea caţi primari sunt.
Vă solicităm să declanşaţi o anchetă internă pentru a stabili cauzele şi condiţiile în
care s-a produs acest abuz, pentru a dispune măsurile de sancţionare faţă de
persoanele răspunzătoare, precum şi măsurile necesare pentru ca astfel de abuzuri
să nu se mai repete.
De asemenea, vă solicităm ca rezultatul anchetei dispuse de dumneavoastră să ne fie
comunicat și să fie adus de urgenţă și la cunoştinţa opiniei publice.
Vă mulțumim,
Georgiana Gheorghe
Director executiv
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