
C a t r e, 
 

INSPECTORUL GENERAL 
al Inspectoratului General al Politiei Române Bucuresti 

 
 

Subsemnatul BOTA HORATIU-GHEORGHE, de profesie 
politist, în functie de Agent I în cadrul Biroului Rutier-Mediul Urban al 
Municipiului SIBIU ( Inspectoratul de Politie al Judetului SIBIU ), 
domiciliat în Municipiul SIBIU, Strada Aleea TURNU ROSU nr. 4, Ap. 
31, Judetul SIBIU, Cod postal 550361, urmare a comunicarii prin 
POSTA ROMÂNA din data de 17 iunie 2010 a unor înscrisuri: 

 
In completarea contestatiei va solicit sa anulati dispozitia sefului 

IPJ Sibiu, prin care s-a dispus constituirea ilegala a consiliului de 
disciplina, mai inainte de a intra in vigoare prin publicarea unui act 
administrativ denumit REGULAMENT care sa fi fost aprobat prin 
ORDIN MAI ce trebuia emis in temeiul art. 62 alin 3 din Legea nr. 
360/2002. 
 In subsidiar va solicit sa anulati actul administrativ unilateral cu 
caracter individual-dispozitia necomunicata subsemnatului prin care s-
a dispus nelegal cercetarea mea prealabila fiind vadit ilegala aceasta 
practica, aducandu-mi o atingere grava dreptului la aparare. La fel de 
nelegala este si practica ofiterului care m-a cercetat prealabil si a 
„imputernicitului” Fagadar Ioan, care mi-au sustras de la comunicarea 
subsemnatului atat actul administrativ de desemnare a ofiterului cu 
cercetarea prealabila,cat si actul administrativ denumit „raportul cu 
rezultatul cercetarii prealabile”. Cercetarea prealabila efectuata in 
aceste conditii atrage nulitatea absoluta a sanctiunii disciplinare dispusa 
ilegal impotriva mea. 
 Avand in vedere adresele emise de MAI si IGPR prin care 
comunicand la cerere ordine de ministru neclasificate si nepublicate in 
Monitorul Oficial al Romaniei, au afirmat sub semnatura si stampila, ca 
acestea constituie INFORMATII DE INTERES PUBLIC; avand in 
vedere ca in temeiul Legii 544 din 2001 informatiile de interes public 
trebuiesc comunicate DIN OFICIU, va invederez ca nici 
„imputernicitul” Fagadar Ioan, nici ofiterul desemnat cu cercetarea 
prealabila si nici presedintele consiliului de disciplina  NU MI-AU 
COMUNICAT DIN OFICIU informatia publica invocata sub denumira 
Ordin MAI 400 din 2004. Nu am cunoscut legal in executarea 



atributiunilor de serviciu nici continutul ordinului MAI 400 din 2004 si 
nici zecile de modificari si completari aduse la acesta si nici de ultima 
modificare, ilegala, prin Ordin MAI 54 din 2010, nepublicat, pe care vi 
l-am atasat luand cunostinta de a acesta neoficial de pe internet, dupa ce 
mi-a fost aplicata sanctiunea nelegala.  
 In aceste conditii nu am beneficiat de garantiile dreptului la 
aparare si de principiile accesibilitatii si previzibilitatii actelor 
normative, aspecte de natura a atrage nulitatea absoluta a tuturor 
inscrisurilor si a actelor administrative individuale intocmite pe 
parcursul desfasurarii acestui simulatov de cercetare disciplinara. Mai 
mult, IPJ Sibiu mi-a incalcat principiul CONSENSUALITATII SI AL 
BUNEI CREDINTE, neinformandu-ma complet, DIN OFICIU, asupra 
presupusului act administrativ Ordin MAI 400 din  2004. 
 Domnule Inspector General, va solicit sa va abtineti de la gluma 
proasta si sa nu mentionati ca eu am invocat Ordinul 400 din 2004 si s-
ar presupune ca l-am cunoscut. Eu cand m-am referit la acest Ordin am 
facut vorbire din inscrisuri cu denumirea Ordin 400 din 2004 postate pe 
internet, inscrisuri nesemnate de emitent si in forme care difera una de 
cealalta. Dumneavoastra cunoscand modalitatea practicata de a agata 
agentii de politie in semnaturi, va solicit sa anexati raspunsului 
dumneavoastra la prezentele contestatii  si copii certificate dupa tabelele 
de luare la cunostinta cu semnaturile subsemnatului, care ar atesta ca 
MAI, IGPR sau IPJ Sibiu m-ar fi instruit sau mi-ar fi prelucat vreodata 
asa-zisul Ordin MAI 400 din 2004 cu zecile de modificari si completari 
ulterioare, dintre care ultima modificare sper sa fie Ordinul MAI 54 din 
2010.  
 In fata instantei, conform Legii 53 din 2003- Codul Muncii, va 
revine obligatia absoluta de a face dovada vinovatiei mele cat si cu 
privire la toate nelegalitatile semnalate de subsemnatul. In fata 
instantei, de asemenea, voi folosi ca probe zecile de cereri prin care 
agentul de politie TEODORESCU NICUSOR de la IPJ Galati a solicitat 
comunicare de copii certificate dupa Ordinele MAI 400 din 2004, 600 
din 2005, 300 din 2004 si alte asemenea inscrisuri nesecrete, cat si 
fefuzul constant al MAI, IGPR si IPJ Galati de a i le comunica, prin 
aceasta dovedind scopul premeditat, cu rea credinta, la nivelul MAI, 
IGPR si institutilor subordonate de a nu informa subordonatii cu 
privere la aceste hartii cu denumiri de „ordine de ministru”, inexistente 
ca acte administrative normative fiind sustase de la comunicare si dupa 
intrarea in vigoare a Legii 194 din 2007. 



 Solicit admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata si 
transmiterea unei copii atat de pe contestatie cat si de pe prezenta 
completare, unitatii de Parchet competente, in vederea demararii 
cercetarilor impotriva grupului organizat in vederea constituirii de 
infractiuni condus de Fagadar Ioan si compus din ofiterul desemnat cu 
cercetarea prealabila, presedintele consiliului de disciplina, acestia 
savarsind infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor 
persoanelor. 
 
21 iuni 2010                                                            Agent I de Politie  
                                                              BOTA HORATIU GHEORGHE 


