ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURE~TI
Bd. Unirii nr.37, Sector 3
Bucuresti
SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV

~I FISCAL

Destinatar:
FIRICEL ALEXANDRU CU DOM
ALES LA SINDICATUL
POLlTI~TILOR DIN ROMANIA DIAMANTUL
sector 4, Bucuresti, STR.IENACHITA
vAcARESCU, nr. 17A

DOSARUL NR. 37639/3/2016

Materia: Contencios administrativ §i fiscal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: comunicare informatii de interes
public (Legea Nr.544/2001)
Complet: C7 Fond-CA

Comunicare Adresa
ernisa la 29 noiembrie 2016

Stimata doemna/sumate domn,
in legatura cu dosarul avand datele de identificare de mai sus, in calitate de Reclamant, va
cornunicam tntarnpinarea §i faptul ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei cornunicari, aveti
obliqatia de a depune raspuns la lntampinare. Depuneji documentele solicitate §i inscrisurile doveditoare
intr-un exemplar pentru instanta §i cate un exemplar pentru fiecare parte, cf. art. 150 NCPC
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MINISTERUL

ROMANIA
AFACERILOR

NESECRET
Bucuresti

INTERNE

Nr.3664695/C-RLI21.11.2016
Ex. nr. 13
INSPECTORA TUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
DIRECTIA JURIDIC'\'

Tribunalul Bucuresti

Dosar civil nr. 376391312016
ex. pt.
.

Cat r e,
TRIBUNALUL BUCURE~TI
Sectia a II-a de contencios, administrativ ~i fiscal
Domnului/ doamnei presedinte,

Inspectoratul General al Politiei Romine (in continuare LG.P.R.), cu sediul proCesional
ales in municipiul Bucuresti, strada Mihai Voda, nr. 4 - 6, sector 5, tel. 021-208.25.25, fax nr. 0211
316.66.55, cod fiscal nr. 4453144, cont IBAN nr. R057TREZ7005005XXX000205, deschis la
Activitatea de Trezorerie ~i Contabilitate Publica a municipiului Bucuresti, reprezentat prin Directia
Juridica, in calitate de pan1t in dosarul civil nr. 37639/3/2016, in temeiul dispozitiilor art. 205 din
Codul de procedura civila, formuleaza prezenta
INTAMPINARE
la cererea de chemare in judecata introdusa de reclamantul Firicel Alexandru care solicita ca
prin hotararea pe care 0 va pronunta sa dispuna obligarea institutiei noastre sii-i comunice acestuia
informatiile solicitate prin scrisoarea formulata la data de 15 septembrie 2016, ora 22:33, la plata
sumei de 1000 lei cafre acesta cu titlul de daune morale, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
1. Sltuatia de Capt:
Prin scrisoarea inregistrata la Inspectoratul General al Politiei Romane - Centrul de
Informare ~i Relatii Publice cu nr. 472028 la data de 21.09.2016, reclamantul Firicel Alexandru a
solicitat sa i se comunice informatii in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de
interes public, dupa cum urmeaza:
.Urmare comunicatului Asociatiei pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania Comitetul
Helsinki
(http://www.apador.org.bloglgratis-politia-romana-obligata-de-instnta-sapublice-procedurile-de-lucru-in-cazul-legitimarii-si-conducerii-la-sectiel).
Avdnd in vedere art. 31 alin. (1) si (2) si art. 51 din Constitutie respectiv prevederile Legii
nr. 54412001,
Va solicit sa imi comunicati, gratuit, in termenul legal de 10 zile: procedurile Politiei
Romdne privind legitimarea, amprentarea, fotografierea, conduce rea administrativa la sectie,
perchezitia corporala: sediilor (domiciliilor), autoturismelor/ autovehiculelor si a bagajelor. ".
Inspectoratul General al Politiei Romane i-a raspuns reclamantului in termenul legal,
prevazut de art. 7 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, la data
de 23.09.2016, prin adresa cu nr. 472041.
Prin raspunsul transmis, reclamantului i-au fost comunicate urmatoarele:
"in prezent la nivelul IG.P.R singurul document in vigoare ce face obiectul hotiirdrii
instantei de judecatii este Dispozitia IG.P.R nr. 64312005 pentru aprobarea manualului debune
practici de interventie pentru politistul de ordine publica.

in privinta standardului MA.!. nr. 005/2006, care a fost lnlocuit cu Standardul MA.!. nr.
005/2011 "Control intern/managerial.r proceduri formalizate. Continut si forma de redactare",
institutia care poate certifica aplicabilitatea acestuia este emitentul, respectiv Ministerul Afacerilor
Interne.
Mentionam ca procedurile privind legitimarea, amprentarea, fotografierea,
conducerea
administrative fa sectie, perchezitia corporalii, a sediilor, a autoturismelor/ autovehiculelor si a
bagajelor au fost abrogate.
De asemenea, va informam ca datele transmise catre dumneavoastra au fost comunicate si
asociatiei sus-mentionate. ".
'In acest context, apreciem ca raspunsul formulat prin adresa cu numarul 472041 din data de
23.09.2016 este unul temeinic, conform cu prevederile legale si in concordanta cu cererile
reclamantului, celui in cauza cornunicandu-i-se informatiile de interes public ce intra in sfera de
competenta a institutiei noastre.

2. Pe fondul cauzei, va solicitam respingerea prezentei cereri de chemare in judecata ca
neintemeiata,

pentru urmatoarele considerente:

Rugam instanta de judecata sa constate ca, in cauza, nu este yorba de un refuz nejustificat al
institutiei noastre de a solutiona cererea reclamantului, ci de un raspuns justificat pe baza
dispozitiilor legale incidente.

Referitor la solutio pronuntata in dosarul civil nr. 23426/3/2015, pentru care reclamantul a
adresat Inspectoratului General al Politiei Romdne scrisoarea din data de 15.09.2016, invederam
instantei de judecata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata, ce a format obiectul dosarului nr. 23426/3/2015,
Asociatia pentru Apararea Drepturilor omului in Romania - Comitetul Helsinki a solicitat instantei
de judecata sa dispuna obligarea I.G.P.R. sa-i comunice acesteia informatiile care au facut obiectul
scrisorii nr. 163/22.05.2015, precum si la plata unor daune morale in cuantum de 1000 de lei .
. Prin Sentinta civila nr. 392 din 25.01.2016, Tribunalul Bucuresti a admis in parte actiunea si
a dispus obligarea I.G.P.R sa comunice Asociatiei pentru Apararea Drepturilor omului in RomaniaComitetul Helsinki care sunt actualele reglementari adoptate de I.G.P.R. si de M.A.I. in domeniile
urmatoare: cazurile si procedura de legitimare, de amprentare, de fotografiere,
corporala, de control corporal ~i al bagajelor, precum si de conducere administrativa.

de perchezitie

Impotriva Sentintei civile nr. 392 institutia no astra a formulat recurs.
Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat definitiv prin Decizia civila nr. 4021 din data de
09.09.2016, in sensul respingerii recursului si mentinerii hotararii contestate.
La data de 23.09.2016, prin adresa nr. 472040, institutia noastra a informat Asociatia pentru
Apararea Drepturilor omului in Romania - Comitetul Helsinki ca singurul document in vigoare care
vizeaza aceste domenii este Dispozitia I.G.P.R. nr. 643/2005 pentru aprobarea manualului de bune
practici de interventie pentru politistul de ordine publica, cu mentiunea ca in privinta Standardului
M.A.I. nr. 005/2006 inlocuit de Standardul M.A.I. nr. 005/2011 "Control intern/managerial.
PROCEDURI FORMALIZATE. Continut ~i forma de redactare", singura institutie care
certifica aplicabilitatea acestuia este emitentul Ministerul Afacerilor Interne.

poate

Prevederile Dispozitiei nr. 643/2005 pentru aprobarea manualului de bune practici de
interventie pentru politistul de ordine publica referitoare la legitimare, conducere administrativa la
sectie, perchezitie

corporala,

a sediilor, a

autoturismelorl autovehiculelor

~i a bagajelor

au fost

transpuse in urmatoarele proceduri de sistem: PRO - PS/POP 04 - I.G.P.R.IDOP din 22.10.2012
privind legitimarea ~i stabilirea identitatii persoanelor; PRO - PS/POP 06 din 27.10.2008 privind
controlul corporal al persoanelor; PRO - PS/POP 07 din 27.10.2008 privind controlul bagajelor
persoanelor; PRO - PS/POP 08 din 08.12.2008 privind controlul vehiculelor; PS/POP 03 -
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I.G.P.R.lDOP (ED2) din 03.03.2014 privind conducerea persoanelor la sediul unitatilor de politie,
aplicabile tuturor structurilor Politiei Romane.
Procedurile mai sus invocate si-au incetat valabilitatea odata cu intrarea in vigoare a
Ordinului Secretarului General al Guvemului nr. 400 pentru aprobarea Codului Controlului
InternlManagerial al entitatilor pub lice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 444 din 22
iunie 2015, acestea put and fi utilizate doar cu titlu de documentare.
in contextul in care procedurile ~i-au incetat valabilitatea, singurul act in vigoare care
reglementeaza domeniile: cazurile ~i procedura de legitimare, de perchezitie corporala, de control
corporal ~i al bagajelor, precum ~i de conducere administrativa, este Dispozitia inspectorului general
al Politiei Romane nr. 643/2005 pentru aprobarea manualului de bune practici de interventie pentru
politistul de ordine publica, asa cum i s-a comunicat ~i reclamantului, prin adresa nr. 4720411
23.09.2016.
Raspunsul a~a cum a fost formulat prin adresa cu numarul472041 din data de 23.09.2016 nu
intrune~te continutul constitutiv al unui refuz nejustificat. neputand fi retinut nici caracterul nelegal
si nici abuziv al institutiei noastre.
Dispozitia inspectorului general al Politiei Romano nr. 643/2005 pentru aprobarea
manualului de bune practici de interventie pentru politistul de ordine publica este singurul act emis
de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, in vigoare la momentul actual, care vizeaza
domeniile: cazurile ~i procedura de legitimare, de perchezitie corporals, de control corporal si al
bagajelor, precum ~i de conducere administrativa, consideram ca in mod temeinic institutia noastra a
comunicat reclamantei aceasta reglementare.
in ceea ce privesc cazurile ~i procedura de amprentare ~i fotografiere, facem precizarea ca
Inspectoratul General al Politiei Romane nu a emis acte care sa reglementeze aceste domenii,
temeiul ~i modul de efectuare al acestora fiind reglementat in cadrul Legii nr.135/2010, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, privind Codul de procedura penala, respectiv de art. 196,
art.209 alin. (12), art. 138 alin. (1) lit. c), alin. (6), art. 144 alin. (3).
In contextul aratat mai sus, consideram ca accesulliber si neingradit cu privire la informatiile
de interes public solicitate a fost respectat si nu a fost adusa nicio atingere dreptului la informare al
reclamantului. In consecinta, subliniem faptul ca nu a existat un refuz nejustificat a ofiterului
responsabil cu Legea nr. 544/2001 in comunicarea informatiilor de interes public, dupa cum pretinde
rec1amantul.
Refuzul nejustificat este defmit succint de Legea contenciosului
administrativ
ca
fiind "exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane;

este asimilata refuzului nejustificat si nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare
a solutiondriiJavorabile a cererii sau, dupd caz, a pldngerii prealabile".
in concluzie, va solicitam sa respingeti actiunea astfel cum a fost formulata de
reclamantul Firicel Alexandru ca neintemeiata.
2. Cu privire la capatul de cerere privind obligarea Inspectoratului General al Politiei
Romine la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale cafre reclamant, precizam
urmatoarele:
Daunele morale sunt apreciate ca reprezentand 0 atingere adusa valorilor intrinseci fiintei
umane, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica ~i psihica, dernnitatea, s.a.m.d ..
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, a consacrat prin dispozitiile pe care Ie
cuprinde, posibilitatea instantelor de judecata de a hotari, pe baza dovezilor ~i elementelor concrete
ale cauzei, asupra daunelor morale ~i materiale cerute de reclamanti,
Admisibilitatea unei astfel de cereri este insa conditionata, in toate cazurile, de dovedirea
prejudiciului moral, sau material dupa caz.
in speta, desi se solicits plata unor despagubiri in cuantum de 1000 lei, reclamantul nu a
aratat in ce consta prejudiciul moral suferit ca urmare a raspunsului primit la solicitarea sa, astfel nu
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a tacut dovada lezani unor valori umane, precum demnitatea, onoarea sau reputatia ~i chiar mai
mult nu a probat intinderea prejudiciului.
De asemenea, invederam instantei ca potrivit dispozitiilor art. 253 alin. (4) din Codul civil,
pentru ca instanta sa poata stabili in ce masura 0 astfel de cerere privind acordarea daunelor morale

este intemeiata, reclamantul trebuie sa faca dovada amt a prejudiciului moral cat ~i a faptei
ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ~i prejudiciu cat ~i a vinovatiei, precum ~i a
autorului faptei prejudiciabile, ceea ce in cauza de fata, in opinia noastra, nu s-a realizat.
Asadar, pentru a se angaja raspunderea delictuala in sarcina Inspectoratului General al
Politiei Romane, Tribunalul trebuie sa constate daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
Fapta sa fie ilicita;
Existenta unei pagube;
Vinovatia;
Raportul de cauzalitate intre fapta ilicita ~ipaguba,
Astfel, in absents dovedirii valorilor morale pretins lezate, a unor elemente care sa
constate in ce masura au fost acestea, nedovedind nici gravitatea, nici importanta
prejudiciului, capatul de cerere privind acordarea daunelor morale trebuie respins.
Pentru acordarea daunelor morale este nevoie de existenta unor elemente probatorii
adecvate, de natura sa permita instantei gasirea unor criterii de evaluare a intinderii acestora.
~adar, din moment ce obiectul acestui dosar iIconstituie accesulliber la informatii, in astfel
de sltuatii orice prejudiciu suferit, indiferent de natura lui, trebuie dovedit. A proceda altfel, ar
insemna 0 apreciere arbitrara ~i relativa a judecatorului,
Cu privire la fapta ilicita, facem mentiunea ca aceasta nu exista.
Invederam instantei de judecata ca institutia noastra a fost de buna credinta ~i nu a dat
dovada de lipsa de interes fata de solicitarea reclamantului. Astfel, Inspectoratul General al
Politiei Romane i-a comunicat reclamantului informatiile solicitate.
Apreciem ca suma stabilita de reclamant ca reprezentand daune morale este nejustificata,
instanta avand datoria de a cerceta daca acestea sunt intemeiate, iar daca constata ca sunt, de a
proceda la individualizarea acestora in functie de situatia concreta,
S-a statuat ca este greu de acceptat teza ca daunele morale pot fi acordate "in lipsa oricarui
element probator" si " lara nicio motivare". Astfel, chiar Inalta Curte de Casatie ~i Justitie - Sectia
civila, prin decizia civila nr. 3812/2000, a apreciat ca "stabilirea cuantumului despagubirilor
echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include 0 doza de aproximare, dar instanta trebuie sa
aiba in vedere 0 serie de criterii cum arji consecintele negative suferite de cel in cauza pe plan jizic
o$i psihic, importanta valorilor morale lezate, masura in care au fost lezate aceste valori $i
intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii, masura in care i-a fost afectata
situatiafamiliala, profesionala o$i sociala".
Pentru ca instanta sa poata aplica aceste criterii, apare insa necesar ca cel ce pretinde daunele
morale sa produca argumente ~i indicii din care sa rezulte in ce masura drepturile personale
nepatrimoniale i-au fost afectate, urmand ca in functie de aceste argumente sa se poata proceda la 0
evaluare a despagubirilor ce urmeaza sa compenseze prejudiciul suferit.
Precizam faptul ca angajarea raspunderii nepatrimoniale nu este posibila numai pe simple
supozitii ~i interpretari, ci pe probe certe ~i temeinice din partea reclamantului. A~adar, pentru
stabilirea daunelor morale este necesar sa se administreze probe corespunzatoare care sa contureze
amt dimensiunile suferintelor pricinuite cat ~iintinderea prejudiciului moral cauzat, in lipsa acestora
instanta nu se poate pronunta pe masuri incerte ~iviitoare abuzive ~idiscretionare.
Cu privire la existenta unei pagube materiale, reclamantul nu a mcut nicio dovada in acest
sens, sustinerile sale ramanand nefondate ~inedovedite, motiv pentru care apreciem ca acest capat de
cerere nu indepline~te conditia unui prejudiciu cert atat in privinta existentei, cat ~iin privinta
posibilitapi de evaluare, pentru a putea atrage raspunderea institupei noastre.
Rugam instanta de judecata sa constate ca acest capat de cerere nu este intemeiat, nefiind
intrunite conditiile raspunderii civile delictuale in conditiile in care reclamantul nu a dovedit
suportarea unui prejudiciu. Chiar daca in practica CEDO s-a stabilit ca simpla incalcare a dreptului
unei persoane ii produce acesteia un prejudiciu moral, aceasta prezumtie de vatamare nu este
suficienta pentru obligarea autoritatii la repararea prejudiciului pre.tins in conditiile in care nu se
coroboreaza cu alte mijloace de proba.
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In ceea

ce priveste vinovapa, aceasta nu exista deoarece fapta ilicita nu exista.
Cu privire la raportul de cauzalitate, existenta acestuia nu poate fi dezbatuta, in contextul in
care fapta ilicita si vinovatia nu exista, iar paguba nu a fost dovedita,
Avand in vedere ca institutia noastra a comunicat reclamantului fnformatiile publice
potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/ 2004 privind liberul acces la informatiile de interes public,
rugam Instanta de judecata sa constate ca nu sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii
delictuale.
3. Referitor la capatul de cerere privind obligarea Inspectoratului
General al Politiei
Romane la plata cheltuielilor de judecata, apreciem ca solicitarea este nejustificata in conditiile in
care institutia noastra a procedat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, iar reclamantul nu a
dovedit existenta unui act sau fapt juridic ilicit al paratului de natura sa conduca la declansarea
procesului din culpa sa.
Avand in vedere cele expuse mai sus, rugam instanta de judecata
reclamantului ca nefondata,

sa respinga actiunea

In sustinerea cererii de respingere a actiunii reclamantului, va solicitam sa admiteti proba cu
inscrisurile depuse de catre institutia noastra la dosarul cauzei.
Depunem prezenta intampinare in doua exemplare, din care unul pentru comunicare.
Conform dispozitiilor art. 223 din Codul de procedura civila, solicitam judecarea cauzei ~i in
lipsa reprezentantului institutiei,

Cu deosebita stima,

'IMPUTERNICIT

D
Co
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NESECRET
Bucuresti
Nr.472041123.09.2016

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ex.nr.212
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
CENTRUL DE INFORM ARE ~I RELATII PUBLICE

CATRE,

Domnul Alexandru Firicel

Urmare a punerii in executare a Sentintei civile nr. 392/25.01.2016 a Tribunalului
Bucuresti pronuntata in dosarul nr. 23426/3/2015, prin care I.G.P.R. are obligatia de a
comunica Asociatiei pentru Apararea Drepturilor Omului in Romanla-Comitetul
Helsinki actualele reglementari

adoptate de I.G.P.R. in domeniile cazurilor si

procedurilor de amprentare si de fotografiere, de legitimare, de perchezitie corporala. de
control corporal si al bagajelor, precum si de conducere administrativa, va cornunicam
urmatoarele:

in prezent la niveluII.G.P.R., singurul document in vigoare ce face obiectul hotararii
instantei de judecata este Dispozitia I.G.P.R. nr. 643/2005 pentru aprobarea manualului de
bune practici de interventiepentru politistul de ordine publica.
In privinta standardului M.A.I. nr. 005/2006, care a fost inlocuit de Standardul
M.A.I. nr. 005/2011 "Control intern/managerial.\proceduri formalizate. Continut si forma
de redactare", institutia care poate certifica aplicabilitatea acestuia este emitentul, respectiv
Ministerul Afacerilor Interne.
Mentionam ca procedurile privind legitimarea, amprentarea, fotografierea,
conducerea

administrativa

la

sectie,

perchezitia

corporal,

autoturismelor/autovehiculelor~ia bagajelor au fost abrogate.

a

sediilor,

a

,

.

De asemenea, va informam ca datele transmise catre dumneavoastra au fost
communicate si asociatiei sus-mentionate,

Va multumim pentru increderea acordata

# va asiguriim de intreaga noastrii

disponibilitate In rezolvareaproblemelor ce intra In competenta informatlilor de interes
public.
Cu deosebita stima,
\

ResponsabiJLeg~~'544/2001
su~a~~ie
".

,

-

2/1
Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5
Tel.lFax: 021/316.66.65, e·mai1- presar@politiaromana.ro

tu
tr

