RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ
Nr.1/4 din 25.06.2015

Către:

Director - Direcția Rutieră
Bd. George Coşbuc nr. 83 - 85, Sector 5, Bucureşti;
Stimate domnule Comisar-șef de poliție FLORENTIN BRĂCEA,
Prin prezenta formulez o reclamație administrativă întrucât, conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public, la petiția trimisă în format electronic în
data de 14.05.2015 (confirmare de primire în data de 21.05.2015 la ora 14.50) nu am primit
răspuns în termenul legal de la Direcția Rutieră la informațiile solicitate.
Informațiile de interes public solicitate erau următoarele:
- ce măsuri/sancțiuni disciplinare (față de cine și în ce au constat/vor consta) și la ce data
au fost/vor fi luate/aplicate de către dumneavoastră sau de către șefii direcți ai agenților
de la Serviciul Rutier Ilfov care în cursul anului 2015 nu au aplicat măsurile legale
de la Art.105 pct.1, 2 și 4 din OUG 195/2002 (nesemnalizarea sau semnalizarea
necorespunzătoare ori lipsa mijloacelor de semnalizare rutieră pe sectorul de drum public
cuprins între ieșirea din Comuna Berceni și intersecția cu Drumul Național Centura
București) deși s-au aflat în timpul orelor de serviciu pe acest sector de drum public și
erau obligați conform OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2,
coroborat cu Legea 218/2002 Capitolul III. Atribuțiile Poliției Române, Art.26 pct.1
alin. 1, 2, 10 , 18 și Art.39 și cu Dispoziția IGPR nr.36/2010 Capitolul III. Dispoziții
finale, Art.45 să aplice măsurile legale de la Art.105 pct.1, 2 și 4 din OUG 195/2002.
Informațiile solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, în raport
cu dispozițiile art. 2 din nr. Legea 544/2001 în care este definită noțiunea de informație
de interes public, ele fiind informații despre sancțiuni disciplinare aplicate sau nu, unor
funcționari publici care prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu au pus în pericol
viața și integritatea corporală a participanților la trafic.
Vă mulțumesc pentru solicitudine,
Vîlvoi Alexandru
Adresa de corespondență (e-mail): vilvoi@ymail.com

