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Posturile de televiziune au transmis cu o zi în urmă imagini de pe litoralul românesc în care, în plină zi, de 

față cu o mulțime de turiști aflați pe plajă, un bărbat cu alură de boxer de categorie grea, după un schimb 

de cuvinte cu o femeie, o lovește cu o agresivitate de neimaginat pentru o persoană aflată în public, după 

care îi rupe rogojina de plajă, și o trimite să-și caute alt loc, mai îndepărtat. 

Femeia agresată a sunat, evident la 112, echipajul de poliție a sosit și s-a limitat să aplice bărbatului 

agresiv sancțiunea contravențională a amenzii în suma de 200 lei, și a omis să se sesizeze cu privire la 

săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii publice și liniștii publice. 

Aceste imagini au fost de natură să provoace o puternică tulburare și indignare opiniei publice, măsura 

nejustificat de blândă luată de autorități fiind în vădită disproporție cu gravitatea faptei. 

Turiștii de toate genurile, cetățenii români și străini aflați în România cu diverse probleme, trebuie să aibă 

siguranța că nu vor fi agresați de orice persoană cu deficiențe în educație sau care nu își poate stăpâni 

nervii. 

Din păcate nu este prima dată când autoritățile publice manifestă o indulgență nepermisă față de 

persoanele care încalcă grav legea și aplică sancțiuni contravenționale, în loc să se sesizeze din oficiu cu 

privire la săvârșirea unei infracțiuni. 

Ordinea și liniștea publică sunt valori sociale pe care nimeni nu le poate negocia. Lipsa de reacție fermă 

împotriva infracțiunilor de violență nu face decât să încurajeze violența, să creeze condiții pentru infracțiuni 

mai grave. 

Asociația Procurorilor din România cere organelor cu competență teritorială și materială din Poliția Română 

să se sesizeze din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice prevăzută 

de art. 371 din Codul penal și să ia măsurile prevăzute de lege împotriva celui vinovat, informând totodată 

opinia publică cu privire la aceasta. 

A ne face datoria cu maximă competență în orice moment este o obligație morală și profesională 

a  oricăruia dintre noi. 
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