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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 
 

 

 
 

 
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
Adresată:  Domnului Marcel Ion VELA, ministru al Afacerilor Interne 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 23/07/2020 
Obiectul întrebării: Numărul mașinilor din dotarea Poliției Române implicate în 
accidente rutiere în perioada 2017-2020. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Având în vedere un șir de materiale de presă privind implicarea în accidente 
rutiere a unui număr importat de autovehicule din dotarea Poliției Române, vă 
rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Care este, în perioada 2017-2020, defalcat pe fiecare an și pe fiecare 
dintre unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul 
București), numărul autovehiculelor din dotarea Poliției Române implicate 
în accidente rutiere? 
 

2. Dacă în urma implicării autovehiculelor din dotarea Poliției Române în 
accidente rutiere au existat pierderi de vieți omenești sau au fost cauzate 
leziuni corporale grave polițiștilor sau altor persoane în perioada 2017-
2020? În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicați, pe fiecare an 
al perioadei și pe fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul II, 
numărul de persoane decedate sau grav vătămate. 
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3. Care este la scară națională, defalcat pe fiecare dintre anii perioadei 2017-
2020, valoarea totală a prejudiciului material cauzat ca urmare a implicării 
autovehiculelor din dotarea Poliției Române în accidente rutiere? 

 

4. Câte persoane din Poliția Română au fost sancționate, pe fiecare an al 
perioadei 2017-2020 și pe fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul 
II, ca urmare a implicării în accidente rutiere a autovehiculelor din dotarea 
Poliției Române? 

 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu deosebit respect, 
 
 
 

    PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




