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Pentru informarea opiniei publice, cu privire la materialul video postat în spațiul 

on-line de știri, privind modul de intervenție a unui echipaj de poliție, 

Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Neamţ este împuternicit să facă următoarele precizări: 

 

Aspectele cuprinse în articolul de presă sunt în atenția conducerii IPJ Neamț, 

dispunându-se imediat verificări pentru clarificarea situației și a modului de 

intervenție al polițiștilor. 

  

În fapt, în jurul orei 11.50, echipajul de ordine și siguranță publică format din doi 

polițiști din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț și un polițist local, aflat în 

timpul serviciului polițienesc conform planificării, au interceptat un bărbat care a 

traversat b-dul Dimitrie Leonida, din Piatra Neamț, prin loc nepermis. Pietonul a 

refuzat să comunice polițiștilor toate datele pentru identificarea sa, fapt pentru 

care s-a procedat la invitarea acestuia la sediul poliției.  

Bărbatul a refuzat să colaboreze cu echipajul de poliție, moment în care au fost 

folosite mijloacele din dotare, spray lacrimogen și cătușe, pentru imobilizarea 

persoanei și conducerea acesteia la sediul instituției, în vederea stabilirii 

identității și sancționării contravenționale. 

  

În urma identificării sale la sediul Poliției municipiului Piatra Neamț, bărbatul de 

52 ani, din Piatra Neamț a fost sancționat contravențional, conform Legii 61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice și OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice. 
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Aducem în atenția publicului, că, în conformitate cu prevederile legale, 

respectiv procedurile interne, în situația în care o persoană refuză să se 

legitimeze, polițiștii au obligația de a conduce persoana la sediul instituției, în 

vederea stabilirii identității. În cazul nerespectării acestei dispoziții polițistul 

este îndreptățit să folosească forțele și mijloacele din dotare pentru realizarea 

măsurii de conducere.  

        

 


