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Nerespectarea legilor atrage dup&#259; sine sanc&#355;iuni drastice

Potrivit Codului Penal, ultrajul reprezint&#259; amenin&#355;area s&#259;vâr&#351;it&#259;
nemijlocit sau prin mijloace de comunicare direct&#259; contra unui func&#355;ionar public care
îndepline&#351;te o func&#355;ie ce implic&#259; exerci&#355;iul autorit&#259;&#355;ii de stat,
aflat în exerci&#355;iul func&#355;iunii ori pentru fapte îndeplinite în exerci&#355;iul func&#355;iunii,
precum &#351;i lovirea sau orice acte de violen&#355;&#259;, pedeapsa maxim&#259; ajungând
pân&#259; la 6 ani închisoare &#351;i chiar 12 ani în cazurile de v&#259;t&#259;mare
corporal&#259; grav&#259;. Potrivit Legii 371/2004, poli&#355;i&#351;tii comunitari au atribu&#355;ii
referitoare la constatarea de contraven&#355;ii &#351;i aplicarea de sanc&#355;iuni
contraven&#355;ionale, conform legii, pentru înc&#259;lcarea prevederilor legale referitoare la
tulburarea ordinii &#351;i lini&#351;tii publice, cur&#259;&#355;enia localit&#259;&#355;ilor,
comer&#355;ul stradal, protec&#355;ia mediului înconjur&#259;tor, precum &#351;i pentru faptele
care afecteaz&#259; climatul social. De asemenea, poli&#355;i&#351;tii comunitari au dreptul,
conform legii, s&#259; legitimeze persoanele care au înc&#259;lcat dispozi&#355;iile legale ori
despre care au indicii c&#259; se preg&#259;tesc s&#259; comit&#259; sau au comis o fapt&#259;
ilicit&#259;. Potrivit Legii 61/1991 republicat&#259;, adresarea de expresii jignitoare,
amenin&#355;&#259;ri cu acte de violen&#355;&#259;, s&#259;vâr&#351;irea în public de fapte
&#351;i acte obscene se sanc&#355;ioneaz&#259; între 200 &#351;i 1000 lei, iar refuzul unei
persoane de a da rela&#355;ii despre identitatea sa, de a se legitima cu actul de identitate sau de a
se prezenta la sediul institu&#355;iei atunci când invita&#355;ia este justificat&#259; se
sanc&#355;ioneaz&#259; cu amenzi între 100 &#351;i 500 lei. Pentru c&#259; au existat numeroase
cazuri în care unele persoane care au înc&#259;lcat legile &#351;i hot&#259;rârile de consiliu local
fie au refuzat s&#259; se legitimeze, fie au adresat injurii, devenind agresive, fiind chiar la un pas de
s&#259;vâr&#351;irea infrac&#355;iunii de ultraj, Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara
&#355;ine s&#259; sublinieze c&#259; to&#355;i contravenien&#355;ii sunt trata&#355;i în raport cu
comportamentul pe care îl au fa&#355;&#259; de for&#355;a public&#259;, existând situa&#355;ii în
care trebuie s&#259; se intervin&#259; prompt pentru aplanarea unor conflicte. Luna trecut&#259;
aproximativ 60 de persoane au fost sanc&#355;ionate pentru refuz de legitimare &#351;i adresarea
de injurii, expresii jignitoare, cele mai multe amenzi f&#259;când parte din prima categorie.
Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,Consilier Daniela Galbenu
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