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„Te-ai sinucis, Cristi, fără să îți dai seama, acceptând condițiile mizere de muncă” – este
mesajul dur al vicepreședintelui SNPR Decus, Bogdan Bănică, după ce un polițist din
Timiș a fost ucis, duminică, în misiune. Acesta cere demisia ministrului de Interne,
pentru slaba finanțare a Poliției Române.

Un polițist în vârstă de 43 de ani, de la Postul din orașul Recaș, a fost împușcat mortal,
duminică, în localitatea Izvin, de către un bărbat dat în urmărire internațională pentru tâlhărie, în
timpul unei misiuni de prindere a sa. Individul se numește Marcel Ionel Lepa și a reușit să fugă
imediat după incident.
Oamenii legii se aflau în căutarea bărbatului dat în urmărire internațională. Aceștia l-au depistat
pe suspect într-o casă din localitatea Izvin. Polițiștii, unii îmbrăcați în civil, au înconjurat imobilul,
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iar suspectul a sărit pe un geam, moment în care a dat față în față cu polițistul pe care l-a
împușcat. Acesta ar fi fost atins de două gloanțe în zona pieptului și a gâtului. Echipajul medical
sosit la fața locului a încercat manevre de resuscitare, însă fără succes.
La scurt timp după nefericitul eveniment, vicepreședintele Sindicatul Național al Polițiștilor din
România SNPR Decus, Bogdan Bănică, a scris, pe pagina sa de Facebook, că îi cere demisia
ministrului de Interne, Carmen Dan, „Imediat. Imediat!”.
„În memoria eroilor îngropați și din respect pentru polițiștii ce ÎNCĂ suntem în viață, solicit
demisia/demiterea ministrului Afacerilor Interne Carmen-Daniela DAn. Imediat. Imediat!”, scrie
polițistul.
„Pentru cei ce l-au cunoscut, a fost agentul șef-principal Cristian Amariei, polițistul căzut la
datorie, împușcat în piept și în gât în jud. Timiș... (...) Carmen Dan, spune-ne concret, câți
dintre noi trebuie să mai moară ca să pleci??? Orice ministru al internelor din lumea asta
ar fi demisionat demult, dumneata chiar nu înțelegi că ai îngropat această instituție, cât
mai poți ține cu dinții de fotoliul ăla călcând pe cadavre în uniformă? Dacă nici după
tragedia de astăzi nu pleci acasă, Carmen Dan, înseamnă că nu ai pic de simț al realității,
de demnitate, de...umanitate...”, spune vicepreședintele SNPR Decus.
Polițistul Bogdan Bănică are și un mesaj pentru Cristian Amariei, polițistul din Timiș, ucis,
duminică, în timpul unei misiuni. „Te-ai sinucis, Cristi, fără să-ți dai seama, acceptând condițiile
mizere de muncă, nepăsarea și ironia meschină din acest sistem...dacă nu ne trezim ne
sinucidem toți, fără să realizăm...rând pe rând... Dumnezeu să te odihnească în pace,
camarade...”, a mai scris Bănică.
Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat referitor la moartea polițistului din Timiș,
ucis în misiune de un fugar, că a existat o lege care prevedea întărirea autorităţii polițistului,
aprobată în Parlament, dar care nu a intrat în vigoare pentru că a fost atacată la CCR. Ministrul
a transmis condoleanțe familiei și camarazilor polițistului ucis.
„Era un polițist bun, cu 20 de ani de experiență. Este un eveniment teribil pentru noi, cu care,
din fericire, nu ne confruntăm prea des. Criminalitatea în țara noastră nu are un caracter atât de
violent, dar se întâmplă și astfel de tragedii. Colegii mei sunt mobilizați până la ultimul pentru a-l
prinde pe criminal. Din păcate, pe polițistul ucis, tată a doi copii, nu îl mai putem aduce înapoi.
Ne gândim ce putem face pentru familie, să îi ajutăm cum putem. Am avut o lege care a fost
aprobată în Parlament, atacată la CCR, care nu a putut intra în vigoare. Cred că nu
greșesc când spun că a fost cel mai dezbătut proiect de act normativ din ultimii doi ani.
Această lege va face obiectul unei inițiative parlamentare, eu nu renunț ca acest pachet,
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care reprezintă un mijloc prin care întărim autoritatea polițistului, să treacă și să intre în
vigoare” a spus Carmen Dan, la Antena 3.
La rândul său, și președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual
(SNPPC), Dumitru Coarnă, solicită demisia ministrului Carmen Dan după uciderea poliţistului în
misiune în Timiș de către un urmărit internațional pe care îl urmărea, acesta acuzând că Poliția
este subfinanțată.
Dumitru Coarnă a precizat că agentul din Timiș este al patrulea om din Poliție care-și pierde
viața în mandatul lui Carmen Dan la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
"Este al patrulea polițist care-și pierde viața de când e ministru Carmen Dan. Am trecut
foarte ușor peste cazul Păun Ion de la Târgoviște. În ianuarie 2019, deci în acest an,
criminalistul vine de la fața locului, după o noapte de cercetare, ajunge la birou pentru că nu i sa aplicat liberul de drept pentru refacerea capacității de muncă, accident vascular cerebral,
moare, iar Ministerul de Interne nici măcar nu a avut bunul simț ca familia să primească acele
despăgubiri pe care legea le prevede, e vorba de 20.000 de euro pentru familie, dar asta nu mai
contează", a declarat, luni, Dumitru Coarnă, la sediul MAI.
Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual cere demisia
ministrului. "Și acolo i-au respins acest drept spunând că nu este o legătură de cauzalitate cu
serviciul, deci ăla practic, în opinia doamnei Carmen Dan, venise de la nuntă, nu de la locul
faptei. Deci lucrurile se acutizează, eu spun de foarte mult timp că această femeie ar
trebui să plece. Am o problemă cu gestionarea necorespunzătoare a acestui minister.
Subfinanțarea Ministerului de Interne ucide la propriu atât polițiști, cât și dacă vreți cei
pentru care lucrăm noi. Dacă nu înțelege doamna Carmen Dan...oricum o să plece. Indiferent
ce o să facă, sunt convins că să plece. Subiectul este subfinanțarea sistemului, a Poliției, în
special. Avem un deficit structural de peste 25%., oameni care mor în birouri, care fac AVC
pentru că lucrează suplimentar să acopere acest deficit de personal", a completat Dumitru
Coarnă.
Întrebat ce dotări avea polițistul din Timiș, care a fost ucis duminică, Dumitru Coarnă a precizat
că acesta avea un pistol Carpați, model 74. "80% din efective sunt dotate, în acest moment, cu
pistoale Carpați, model 74, și aici fac trimitere la forțele de ordine publică, Poliție Rutieră, și așa
mai departe, cu excepția celor de la Judiciar, care au pistoale moderne, ceilalți sunt dotați cu
acele pistoale. Sunt situații în care nici nu au pistol, nu există armament în dotare nici acel
Carpați. Deci cam aici suntem. Ar trebui să avem acele elemente de protecție pentru că
legea obligă. Vesta de protecție și alte elemente de logistică le-am tot discutat noi, în
nenumărate cazuri, la speța de la Suceava, 47 de lovituri de cuțit, la speța de la Baia
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Mare, lovituri de cuțit în sediul Poliției. Credeți că se poate mai mult de atât?", a mai spus
sindicalistul.
Dumitru Coarnă a declarat că polițiștii care au încercat să-l prindă pe urmăritul internațional
pentru tâlhărie nu au greșit cu absolut nimic. "Nu au greșit absolut deloc pentru că știu foarte
bine ce s-a întâmplat acolo, erau în verificarea unor informații. Suspectul avea o armă modernă,
mult mai bună decât a celor de la formațiunea de Poliție Rutieră din zona respectivă. Fac
precizarea că el a fost împușcat cu un pistol Glock și e vorba de cei din structurile de poliție
judiciară, care au în dotare un acest tip de armament. Ministrul trebuia să finanțeze sistemul.
Polițiști nu aveau informații că suspectul era înarmat, ca să fie foarte clar. Polițiștii, la momentul
la care verificau această investigație nu aveau această informație că infractorul avea în dotare
un pistol", a mai declarat președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului
Contractual.
Sursa Mediafax
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