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Stimate Domnule Comisar Anghel Ion, 
 
Siguranţa circulaţiei pe drumurile publice reprezintă o valoare socială importantă pentru asigurarea 

căreia sunt implicate pe de o parte participanţii la trafic, conducătorii de vehicule şi pietonii, iar pe de altă 

parte alte persoane fizice sau juridice, care prin atitudinea lor civică trebuie să se abţină de la executarea unor 

acţiuni prin care să se împiedice sau îngreuneze circulaţia pe drumurile publice sau siguranţa circulaţiei. 

 

Având denumirea marginală „Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice”, 

infracţiunea al cărei conţinut constitutiv este supus examinării prezente, este prevăzută în art. 339 din Codul 

penal, şi face parte din grupa infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Posibil aceasta 

infractiune sau alta conform evaluarii dumneavoastra. 

 

Obiectul sesizarii 

 

Pe data de 10.05.2017, un autoturism al ITM Calarasi a sosit in fata societatii noastre pentru a efectua un 

control tematic specific. Pentru aceasta actiune soferul Dl Inspector SEF Stan  Ionel, impreuna cu alti trei 

inspectori din cadrul ITM, au parcat masina proprietate a ITM calarasi, Dacia Logan nr CL-04-ITM partial pe 

partea carosabila pe drumul Bucuresti- Constanta DN3a,  pe drum cu linie continua si in zona avertizata clar in 

2 locuri – Parcare interzisa cu aplicare de amenda conform regulamentului intern.  Cu toate ca existau locuri de 

parcare paralel cu drumul, inspectorul ITM Calarasi a ales sa lase masina unitatii, nesemnalizata, blocand si 

accesul pietonal in zona. 

 

Timp de aproximativ o ora toate masiniile care au mers pe sensul Bucuresti spre Drajna au trebuit sa treaca pe 

contrasens pentru a se deplasa spre Drajna.  

 

Mai mult soferul nu a considerat necesara mutarea masinii pana la plecare. 

 

Locul cu pricina este un loc deosebit de periculos cu trafic intens semnalizat cu linie continua, semn de curba 

si trafic pietonal. 

 

Consideram ca fapta reprezinta o grava abatere pe linie se securitate a traficului motiv pentru care II Petrescu 

MV Cezar a sanctionat ITM Calarasi cu suma de 10000ron (amenda contraventionala conform regulamentului 

intern). 

 

In calitatea pe care o avem noi nu putem sanctiona soferul, insa IJP poate si trebuie sa o faca pentru a evita 

viitoare accidente. Consideram o grava infractiune fapta,  motiv pentru care va rugam sa aplicati legea. 

 

Cu stima 

Cezar Petrescu 

 

 

 

mailto:oug41.2016.sr@cl.politiaromana.ro

