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C  t r e 
INSPECTORUL GENERAL  

al Inspectoratului General al Poli iei Române Bucure ti 
 

 
Subsemnatul BOTA  HORA IU-GHEORGHE, de profesie poli ist, în 

func ie de Agent I în cadrul Biroului Rutier-Mediul Urban al Municipiului SIBIU ( 
Inspectoratul de Poli ie al Jude ului SIBIU), domiciliat în Municipiul SIBIU, Strada Aleea 
TURNU RO U nr. 4, Ap. 31, Jude ul SIBIU, Cod po tal 550361,   

urmare a comunic rii prin PO TA ROMÂN  din data de 17 iunie 2010 
a urm toarelor înscrisuri: 

1. ÎNCHEIEREA Consiliului de DISCIPLIN  al I.P.J. SIBIU nr. 31937 
MRU din 31.05.2010, prin care s-a  pronun at  cu  MAJORITATE  de  VOTURI  
propunând sanc ionarea discplinar  a subsemnatului, citez: 

în conformitate cu cu prevederile Art. 17 lit. d) din ORDINUL 
MINISTRULUI nr. 400/2004 , 

cu aplicarea sanc iunii  de RETROGRADARE din FUNC IE, citez:  
trecerea într-o func ie inferioar  pân  la cel mult nivelul de baz  al 

gradului profesional de inut , respectiv în func ia de AGENT IV  
ABUZ  ce  se  încadreaz  CLAR  în  sfera  ILICITULUI  PENAL,   atât 

Pre edintele cât i Membrii Consiliului de Disciplin  ÎNTEMEINDU- I V DIT ILEGAL 
CERCETAREA DISCIPLINAR i SOLU IA pe un INEXISTENT act administrativ 
NEINTRAT ÎN VIGOARE prin PUBLICARE în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI, 
Partea I, NEDOVEDIT subsemnatului c  ar exista SEMNAT cel pu in  de MINISTRUL 
MARIAN FLORIAN S NIU i NEVIZAT pentru LEGALITATE de Compartimentul 
propriu al Ministerului Administra iei i Internelor,  

2. DISPOZI IA  Inspectorului  ef  al  I.P.J.  SIBIU  nr.  293  din  
07.06.2010, comunicat  în anex  la ADRESA INSO ITOARE  a Inspectoratului de 
Poli ie al jude ului Sibiu nr. 32104/MRU din 10.06.2010, 

prin care ÎMPUTERNICITUL  V DIT ILEGAL F DAR IOAN, a trecut 
peste PROPUNEREA Consiliului de Disciplin i a a ILEGAL CONSTITUIT, dispunând 
la ORDINUL Inspectorului General TOB  PETRE o a 2-a DESTITUIRE din FUNC IA 
PUBLIC  de POLI IE de inut  de subsemnatul prin CONCURS în urma încheierii 
RAPORTULUI de SERVICIU cu ANGAJATORUL LEGAL MINISTERUL Administra iei i 
Internelor,  F DAR IOAN NEavând ATRIBU II i COMPETEN E LEGALE de 
ANGAJATOR în raporturile cu subsemnatul. ÎNVEDEREZ împrejurarea concret  cum 
împotriva Ofi erului de poli ie VRABIE COSTEL de la INSPECTORATU de POLI IE al 
JUDE ULUI GALA I, Serviciul de INVESTIGARE a FRAUDELOR care beat fiind, a 
provovat accident de circula ie, distrugând complet un autovehicul al Ministerului 
Administra iei i Internelor i OMORÂND UN OM, Consiliul de Disciplin  a PROPUS 
Sanc ionarea acestui ordinar cu AMÂNAREA ÎN GRADE pe o durat  de 3 ANI. 
VASILESCU  FELICIAN-pe  atunci  Inspector  ef,  trimis  în  NORVEGIA  întrucât  lua  
pastile cu sacul avându- i fratele pe con tiin ,care EPUISE mai to i operatorii 
economici puternici din Gala i  i a fost executat în afara rii, a DISPUS 
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DESTITUIREA Ofi erului COSTEL VRABIE din POLI IA ROMÂN . PRECIZEZ c  
MINISTRUL Administra iei i Internelor a considerat c  e NELEGAL  APLICAREA 
unei  SANC IUNI  mai  mari  decât  cea   propus  de  CONSILIUL  de  DISCIPLIN .  Cât  
despre  mine,  NU AM OMORÂT pe  NIMENI,  nu  am provocat  accident  de  circula ie  
BEAT CA UN PORC cum au f cut mul i ofi ei de poli ie i care stau bine mersii în 
func ii i nici nu am distrus niciun autoturism al Ministerului Administra iei i 
Internelor. Nici m car nu a formulat nimeni vreo SESIZARE împotriva mea. 

ÎMPUTERNICITUL  ILEGAL F DAR IOAN a VIOLAT dispozi iile 
IMPERATIVE ale Art. Art. 61 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind STATUTUL 
POLI ISTULUI, care prev d, citez: 

 
(2) Destituirea din poli ie SE DISPUNE în mod corespunz tor de 

persoanele care, potrivit art. 15, au competen a s  acorde gradele 
profesionale ale poli tilor.  

 
iar Art. 15 alin. (1) lit. c) din LEGEA 360/2002 a acordat EXPRES, 

IMPERATIV i LIMITATIV, COMPETEN A UNIC  a Inspectorului General al Poli iei 
Române de a acorda grade profesionale AGEN ILOR de POLI IE, citez: 

   Art. 15. - (1) Acordarea gradelor profesionale se face prin 
avansare de c tre:  

c) inspectorul general al Poli iei Române i efii celorlalte structuri ale 
Ministerului Administra iei i Internelor, potrivit competen elor stabilite prin 
ordin al ministrului administra iei i internelor, pentru agen ii de poli ie.  

DE RE INUT, pe lâng  faptul c  NU EXIST  niciun ORDIN M.A.I. emis în 
executarea i aplicarea Art. 15 lit. c) din LEGEA 360/2002, NEEXISTÂND niciun 
ORDIN M.A.I. care s  prevad  conform Legii 24/2002 i REGULAMENTELOR 
aprobate prin HOT RÂRI de GUVERN, TEMEIUL LEGAL EXPRES Art. 15 lit. c) în baza 

ruia trebuia emis ORDIN, 
Art. 15 lit. c este foarte clar: 
= Pentru agen ii de poli ie acord  grade profesionale doar 

INSPECTORUL GENERAL al POLI IEI ROMÂNE; 
=Pentru ceilalal i AGEN I de POLI IE din ALTE STRUCTURI ale M.A.I.-

exemplu, eviden a informatizat  a persoanei, înmatricul ri autovehicule, permise 
auto- acord  grade profesionale EFII acestor structuri, pentru care MINISTRUL avea 
obliga ia de a asigura INTRAREA ÎN VIGOARE a unui ORDIN M.A.I. în TEMEIUL 
EXPRES al Art. 15 lit. c) din LEGEA nr. 360/2002.  

Drept CONSECIN , ÎMPUTERNICITUL  F DAR IOAN NU AVEA 
DREPTUL  de  A  DISPUNE  DESTITUIREA  subsemnatului  din  POLI IE,  fapt  pentru  
care v  învederez Domnule Inspector General c  a i luat la cuno tin  pe aceast  
cale c  v-am SESIZAT cu privire la COMITEREA UNEI FAPTE PENALE  de c tre 
ÎMPUTERNICITUL F DAR IOAN , având obliga ia de A SESIZA UNITATEA de 

PARCHET COMPETENT  cu copie de pe prezenta CONTESTA IE. Acesta a comis 
INFRAC IUNEA  de   ABUZ  ÎN  SERVICIU  i  de  INSTIGARE  la  ABUZ  ÎN  SERVICIU  în  
FORM  CONTINUAT , în diversele sale forme. 
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ADRESA nr. 32104/MRU din 10.06.2010 i DISPOZI IA ef IPJ SIBIU nr. 
293 din 07.06.2010 au fost emise de ÎMPUTERNICITUL  V DIT ILEGAL F dar 
Ioan,  prin  FRAUD  la  LEGE,  MAI  ÎNAINTE  de  A  FI  INTRAT  ÎN  VIGOARE  prin  
PUBLICARE un act administrativ normativ-ORDIN M.A.I. în excecutarea NORMEI 
INCOMPLETE prev zut  de Art.  5  alin.  (3)  din  ORDONAN A  GUVERNULUI  nr.  38  
din 30.01.2003  privind salarizarea i alte drepturi ale poli tilor,  

care în Art. 1 prevede aplicabilitatea asupra poli tilor- deci intr  sub 
inciden a ei atât ÎMPUTERNICITUL  F DAR IOAN cât i TOB  PETRE pentru 
pu in  vreme înc  Inspector General al IGPR-citez: 

   Art. 1. - Dispozi iile prezentei ordonan e se aplic  func ionarilor publici 
cu statut special, denumi i în continuare poli ti, din unit ile Ministerului de Interne 
aflate sub inciden a Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli istului.  

 
iar prin Art. 5 alin. (3) din O.G. 38/2003 s-a IMPUS în sarcina 

MINISTRULUI OBLIGA IA emiterii unui act administrativ NORMATIV-ORDIN care 
 instituie REGULILE privind ÎMPUTERNICIREA POLI TILOR pe FUNC II de 

CONDUCERE,  cum  este  cazul   ÎMPUTERNICITULUI  ILEGAL  F dar  Ioan  i  cum  
dumneata TOB  PETRE ai fost ÎMPUTERNICIT tot ILEGAL când AI SEMNAT ÎN FALS, 
în locul Inspectorului General POPA GHEORGE, DISPOZI IA I.G.P.R. 1490 din 
19.06.2008 prin care l-ai ÎNL TURAT din POLI IA ROMÂN  pe Agentul de poli ie 
care i-a probat i INCOMPETEN A/PROSTIA i JOSNICIA i FAPTELE PENALE în 
FA A INSTAN ELOR de JUDECAT . Redau integral Art. 5 din O.G. nr. 38/2003, 
respectând DISPOZI IILE IMPERATIVE ale Art. 23 din LEGEA nr. 202 (R1 din 
Monitorul Oficial Partea I nr. 470 din 08.07.2009)  care impun REPRODUCEREA 
celorlate ACTE NORMATIVE NUMAI dup  TEXTELE PUBLICATE în Monitorul 
OFICIAL al ROMÂNIEI, citez:    

Art. 23. - REPRODUCEREA legilor I A CELORLALTE ACTE NORMATIVE 
se face NUMAI DUP  TEXTELE PUBLICATE în Monitorul Oficial al României.  

 
  redând în continuare Art. 5 alin. 1-3 din O.G nr. 38/2003: 

 Art.  5.  -  (1) POLI TII ÎMPUTERNICI I s  asigure îndeplinirea 
atribu iilor func iilor prev zute cu indemniza ii de conducere beneficiaz  pe 
perioada respectiv  de salariul pentru func ia în care sunt împuternici i i de 
indemniza ia de conducere corespunz toare func iei respective.  

   (2) POLI TII ÎMPUTERNICI I î i men in salariile pentru func ia 
îndeplinit i indemniza iile de conducere avute anterior, dac  acestea sunt mai 
mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).  

   (3) REGULILE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA poli tilor pe func iile 
prev zute la alin. (1) se stabilesc prin ORDIN al ministrului de interne.  

  Fa  de INEXISTEN A unui ORDIN M.A.I. care s  aib  prev zut 
TEMEIUL LEGAL EXPRES Art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 38/2003,  rog domnule TOB  
PETRE S  NU MAI BATE I CÂMPII în iruind generic toate actele normative ce v  
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TREC prin MINTE, ci  spune i CLAR: EXIST  sau NU EXIST  INTRAT ÎN VIGOARE 
un ORDIN M.A.I. cu TEMEIUL LEGAL EXPRES Art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 38/2003. 
Dac  ve i continua aceast  josnicie de a evita r spunsul concret voi solicita unit ii de 
parchet de pe lâng  Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, ca în cadrul PLÂNGERII PENALE pe 
care o voi formula împreun  cu al i func ionari publici i cet eni români, EXPERTIZAREA 
PSIHIATRIC  REAL  a  dumneavoastr ,  pentru  a  nu  se  mai  chinui  procurorii  cu  
cercetarea unui f ptuitor ca dumneavoastr  la care te a tep i s  vin  cu un act c  este 
DEBIL MINTAL i nu r spunde pentru faptele lui. 

 
În temeiul Art. 61 alin. (1) din LEGEA nr. 360/2002 privind STATUTUL 

POLI ISTULUI, în termenul legal de 5 zile, 

formulez i prezenta 

C  O  N  T  E  S  T  A    I  E 

împotriva 

 

1. RAPORTULUI privind REZULTATUL CERCET RII PREALABILE nr. 
32263/JS din 03.05.2010 de care se face vorbire în DISPOZI IA ILEGAL  293 din 
07.06.2010 , care mi-a fost SUTRAS de la COMUNICARE în vederea preg tirii 
AP RII în CUNO TIN  de CAUZ  în FA A CONSILIULUI de DISCIPLIN , 
fiindu-mi îngr dit brutal DREPTUL la AP RARE, eu trebuind s  am actul oficial în 
POSESIA subsemnatului prin COMUNICARE DIRECT  sau prin PO  cu 
CONFIRMARE de PRIMIRE; Mai mult PROCEDURA CERCET RII PREALABILE este 
VICIAT  în situa ia de NECONTESTAT a INEXISTEN EI unui act administrativ 
NORMATIV, care s  fi fost emis în executarea i punerea în aplicare a NORMEI 
INCOMPLETE prev zute de Art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind 
STATUTU POLI ISTULUI, citez: 

Art.  59  alin.    (2)  PROCEDURA  CERCET RII  PREALABILE  se  
reglementeaz  prin ORDIN al ministrului administra iei i internelor.   

fa  de  care  este  CERT  c  NU  EXIST  INTRAT  ÎN  VIGOARE  niciun  
ORDIN M.A.I. care s  aib  prev zut EXPRES TEMEIUL LEGAL al emiterii Art. 59 alin. 
(2) care s  fi reglementat PROCEDURA CERCET RII PREALABILE. 

PRECIZEZ c  unicul ACT ADMINISTRATIV INTRAT ÎN VIGOARE, care 
con ine reglement ri privind CERCETAREA DISCIPLINAR  a POLI TILOR, este 
ORDINUL M.A.I. nr. 439 din 04/04/2008 privind asigurarea asist rii poli tilor, la 
cerere, pe parcursul cercet rii disciplinare, PUBLICAT in Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 284 din 11/04/2008, pe care-l redau INTEGRAL: 
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 ÎN CONSECIN  este limpede c  ORICE JUDEC TOR COMPETENT i CINSTIT 
care nu se las  INFLUEN AT, CUMP RAT i ANTAJAT de cei de teapa dumitale 
TOB  PETRE, va constata c  Ministerul Administra iei i Internelor i structurile 
subordonate-I.G.P.R. Bucure ti, I.P.J. SIBIU- nu vor putea dovedi conform Art. 20 din 
LEGEA nr. 202/1998 devenit Art. 23 dup  REPUBLICAREA 1 din 2009, cu niciun ACT 
NORMATIV ORDIN M.A.I., care s  con in  TEMEIUL LEGAL EXPRES al EMITERII: Art. 
59 alin. (2) din LEGEA 360/2002.  

 De aceea a i trimis i trimite i judec torilor ca la pro ti HÂRTII FALSIFICATE, 
cu denumiri asem toare actelor normative emise de MINISTRI, NESECRETE, denumite 
ORDINE i INSTRUC IUNI , într-un SINGUR EXEMPLAR, F  EXEMPLARUL 

ORIGINAL  conform  Art.  139  alin.  (1)  Cod  proc.  civ. cu scopul ILEGAL al sustragerii 
FALSURILOR i HÂRTIILOR NEIGENICE, F  VALOARE JURIDIC , de la DEZBATEREA 
CONTRADICTORIE a reclamantului. 
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Este evident c  ORDINUL M.A.I. nr. 439 din 04/04/2008 NU 
REGLEMENTEAZ  procedura CERCET RII PREALABILE astfel cum a dispus 
LEGIUITORUL EXPRES în sarcina MINISTRULUI, prin Art. 59 alin. (2)din LEGEA 
360/2002. 

  Orice JUDEC TOR COMPETENT i CINSTIT citind alin. (7) al Art. 59 
din LEGEA nr. 360/2002 privind STATUTUL POLI ISTULUI, care dispune, citez: 

(7) În fa a consiliilor de disciplin  poli istul are dreptul de a fi asistat de 
un alt poli ist, ales de c tre acesta sau desemnat de Corp.  
  va constata la solicitarea mea c  ORDINUL M.A.I. nr. 439 din 04/04/2008 
este NELEGAL, emis cu EXCES de PUTERE, violând LEGEA 24/2000 privind NORMELE 
de TEHNIC  LEGISLATIV  la elaborarea ACTELOR NORMATIVE, alin. 7 al Art. 59 
din Legea 360/2002 fiind o NORM  COMPLET  LEGIUITORUL neprev zând 
posibilitatea emiterii unui ORDIN M.A.I. în aplicarea i executarea Art. 59 alin. (7) 
din Legea 360/2002 i NU A REGLEMENTAT PROCEDURA CERCET RII PREALABILE 
conform NORMEI INCOMPLETE Art. 59 alin. (2) din Legea 360/2002.  

2. ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII Consiliului de DISCIPLIN  al I.P.J. SIBIU 
nr. 31937 MRU din 31.05.2010, acest consiliu fiind constituit V DIT ILEGAL, mai 
înainte de INTRAREA ÎN VIGOARE prin îndeplinirea condi iei SINE QUA NON a 
PUBLIC RII în Monitorul Oficial al României Partea I, a unui act administrativ 
ORDIN al Ministrului Administra iei i Internelor care s  fi fost emis în executarea i 
punerea în aplicare a NORMEI INCOMPLETE prev zute de Art. 62 alin. (3) din Legea 
nr. 360 din 06.06.2002 privind STATUTUL POLI ISTULUI, care a dispus IMPERATIV, 
citez: 

Art. 62 alin.  (3) CONSILIILE DE DISCIPLIN  î i desf oar  
activitatea în baza REGULAMENTULUI aprobat prin ORDIN al ministrului 
administra iei i internelor.   

 

NICIODAT  nu ve i putea dovedi în fa a instan elor de judecat  
române i în fa a Judec torilor CUR II EUROPENE a DREPTURILOR OMULUI 
existen a: 

=unui act administrativ denumit R E G U L AM E N T precum i 

=a unui ORDIN al Ministrului  Administra iei i Internelor care s  APROBE 
REGULAMENTUL cuprins ÎN ANEXA care trebuia s  fac  PARTE INTEGRANT  din 
ORDINUL M.A.I. 

NICIODAT  nu ve i putea dovedi în fa a instan elor de judecat  române 
i în fa a Judec torilor CUR II EUROPENE a DREPTURILOR OMULUI indicarea în 
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cuprinsul unui a a zis ORDIN M.A.I.  a TEMEIULUI LEGAL EXPRES –Art. 62 alin. (3) 
din LEGEA nr. 360/2002,  Consiliul de Disciplin  fiind constituit V DIT ILEGAL la 
nivelul I.P.J. SIBIU, ÎNTREAGA sa ACTIVITATEfiind v dit ilegal , în situa ia de 
NECONTESTAT a INEXISTEN EI urmare a NEINTR RII ÎN VIGOARE a unui act 
administratuv normativ ORDIN M.A.I. care s  con in  TEMEIUL LEGAL EXPRES Art. 
62 alin. (3) din LEGEA nr. 360/2002, 

Art. 62 alin. (3) din LEGEA nr. 360/2002, în lipsa unui act administrativ 
VALABIL  –ORDIN  M.A.I.  pentru  APROBAREA  REGULAMENTULUI  r mânând  la  
stadiul de NORM  INCOMPLET , f  a putea produce vreo consecin  juridic . 

3. ÎMPOTRIVA DISPOZI IEI Inspectorului ef al I.P.J. SIBIU nr. 293 
din 07.06.2010, comunicat  în anex  la ADRESA INSO ITOARE  a Inspectoratului de 
Poli ie al jude ului Sibiu nr. 32104/MRU din 10.06.2010, reiterând MOTIVAREA din 
PREAMBULUL CONTESTA IEI, c  un INSPECTOR EF nu are COMPETEN A LEGAL  
de  A  DISPUNE  DESTITUIREA  din  POLI IE,  doar  Inspectorul  General  putând  
DISPUNE DESTITUIREA din POLI IE a subsemnatului conform Art. Art. 61 alin. (2) 
coroborat cu Art. 15 alin. (1) lit. c) din LEGEA nr. 360/2002 privind STATUTUL 
POLI ISTULUI. 

Având în vedere men iunile ÎMPUTERNICITULUI  F DAR IOAN 
din DISPOZI IA sa nr. 293 din 07.06.2010, aplicându-mi o FICTIV  sanc iune 
disciplinar  prev zut  într-un U*INEXISTENT act administrativ denumit ORDIN 
400/2004, Art. 17 lit. e), precum i imputarea ILEGAL  a unor presupuse abateri ce 
ar fi prev zute de Art. 12 alin. (1) lit. b) teza I si II ORDINUL M.A.I. 400/2004 care NU 
EXIST , citez: 

 

 În condi iile în care i dup  INTRAREA în VIGOARE a LEGII nr. 194 
din 2007 pentru modificarea i completarea LEGII nr. 24/2000, Ministrul Administra iei i 
Internelor NU A ASIGURAT INTRAREA în VIGOARE prin PUBLICAREA în Monitorul 
Oficial al României Partea I a ACTELOR NORMATIVE NESEMNATE DE MINISTRII in 
FUNC IE, NEVIZATE pentru LEGALITATE i NEPUBLICATE, CULPA nefiind a mea, 
cunoscând c  MINISTRUL Ap rii Na ionale dup  intrarea în vigoare a LEGII 194/2007 a 
realizat INTRAREA în VIGOARE prin PUBLICARE în Monitorul Oficial al României, Partea 
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I, a tuturor actelor normative NESECRETE emise de acesta, ABROGÂND EXPRES toate 
actele normative NEPUBLICATE anterior intr rii în vigoare a Legii 194/2007, 

 din 2007 niciun presupus act normativ invocat de 
ÎMPUTERNICITUL  ILEGAL F DAR IOAN, invocat de dumneata TOB  PETRE, 

NEPUBLICATE în Monitorul Oficial al ROMÂNIEI Partea I, fie emis de Ministru, fie de 
Inspectorul General al Poli iei Române conform OBLIGA IEI IMPERATIVE prev zute de 
Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, Legea 544/2001 
privind LIBERUL ACCES la INFORMA IILE de INTERES PUBLIC, Legea nr. 24/2000 privind 
NORMELE de TEHNIC  LEGISLATIV , Legea 52/2003  privind TRANSPAREN A 
DECIZIONAL  în ADMINISTRA IA PUBLIC , NU sunt INTRATE în VIGOARE, fiind 
INEXISTENTE ca acte administrative intrate în vigoare, neputând produce 
consecin e juridice anterior PUBLIC RII ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, 
Partea I. 

 Producându-mi o TRAUM  PSIHIC  SEVER  prin aceste 
CERCET RI i SANC ION RI ILEGALE,  solicit s  lua i act de faptul c  NU DAU 2 
BANI în orice a a zis act administrativ normativ NESECRET,  NEPUBLICAT în 
MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI nici dup  intrarea în vigoare a LEGII 194/2007, 
emise de conduc torii autorit ilor publice centrale,  care le invoca i i nu mi le dovede i 
legal în formele imperativ admise de LEGE. NU EXIST  ca acte administrative INTRATE 
ÎN VIGOARE nici O.M.A.I. 400/2004, nici 300/2004, nici 600/2005 etc. i v  
dispre uiesc pentru JOSNICIA  i MÂR VIA cu care conduce i în interese de grup în 
stil de CRIM  ORGANIZAT , în MOD INCOMPETENT  aceast  institu ie public  
aflat  în serviciul cet eanului român, beneficiar direct al serviciilor EXECRABILE 
prestate de POLI IA ROMÂN  sub conducerea unui FALSIFICATOR de LEGE i 
INCOMPETENT ca dumneavoastr . 

Domnule INSPECTOR GENERAL, 

aplicând PSIHOLOGIA INFRACTORULUI, împins de MINISTRUL BLAGA VASILE care 
trebuie s -mi r spund  la CONTESTA IA, pentru SC PA de R SPUNDERE în fa a 
instan elor CIVILE i PENALE, în urma ALTEI DESTITUIRI DISPUSE V DIT ILEGAL de 
dumneata TOB  PETRE, pe care nu s-a uscat înc  cerneala, l-ai instigat în cel mai 
crunt  mod  penal  pe  ÎMPUTERNICTUL  ILEGAL  F dar  Ioan  s  M  DESTITUIE  
pentru a 2-a oar  în c.c.a 2 luni. 

 În orice situa ie MINISTRUL BLAGA VASILE trebuie s  se 
pronun e asupra CONTESTA IEI privind DESTITUIREA ILEGAL  dispus  de 
dumneata TOB  PETRE.  
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Trebuie  s tii  TOB  PETRE,  înc  Inspector  General  al  I.G.P.R.  ,  pentru  
pu in  vreme, c  te acuz PUBLIC  c  e ti PUTRED de CORUPT, unul dintre  LIDERII  
CRIMEI ORGANIZATE din Poli ia Român i te asigur c  NIMENI nu d  înapoi în fa a 
ta, nici a ministrului Blaga Vasile i nici a judec torilor pe care îi corupe i, ace tia 
alegând  s  judece ALTE PLÂNGERI  decât ale victimei i REFUZÂND  administrarea 
probelor ILEGALE pe care le invoca i cu TUPEU de INTERLOPI f  a face  dovada 
legal  în formele admise de lege, judec torii pe care-i corupe i refuzând a se supune 
legii. 

Din cauza unora ca voi în RUSIA s-a ajuns s  se formeze bande 
JUSTI IARI care EXECUT  MILI IENI, PROCURORI i JUDEC TORI CORUP I i 
INEVITABIL se va întâmpla i în ROMÂNIA. 

ÎN CONCLUZIE, pe lâng  MOTIV RILE men ionate, Chestor principal 
TOB  PETRE,  trebuie  s  re ii  c  este  VICIU  de  PROCEDUR , fiind CERCETAT 
DISCIPLINAR  V DIT ILEGAL MAI ÎNAINTE de INTRAREA în VIGOARE a 2 (dou ) 
ACTE ADMINISTRATIVE distincte: 

1. ORDIN M.A.I. care s  fi fost emis ÎN TEMEIUL Art. 59 alin. (2) 
din LEGEA nr. 360/2002 care s  fi reglementat PROCEDURA CERCET{RII 
PREALABILE i 

2. ORDIN M.A.I. care s  fi fost emis ÎN TEMEIUL Art. 62 alin. (3) din 
LEGEA nr. 360/2002 care s  APROBE REGULAMENTUL cuprins ÎN ANEXA care trebuia 

 fac  PARTE INTEGRANT  din ORDIN i doar pe baza c ruia î i vor putea desf ura 
activitatea legal CONSILIILE DE DISCIPLIN . 

Ministrul  MARIAN  FLORIAN  S NIU  NU  A  SEMNAT  niciun  a a  zis  
ORDIN M.A.I. 400/2004. SCRIE CLAR Chestor Principal TOB  PETRE c  dumeata ai 
un exemplar care s  fi fost SEMNAT de MINISTRUL MARIAN FLORIAN S NIU . 

Poate dumneata TOB  PETRE c  din 2004 pân  în 2010 a i livrat în 
instan ele de judecat  ca la pro ti, HÂRTII NEIGENICE NESEMNATE de NIMENI la 
MINISTRU i NEVIZATE pentru LEGALITATE. Poate dumneata nu tii c  din 2010 
dup  MEDIATIZAREA de c tre TEODORESCU NICUSOR din GALATI pe care l-ai 

cut ilegal SERGENT MAJOR si de c tre PLUTONIERUL în ACTIVITATE R DOAIE 
ADRIAN care în mintea unor incompeten i i interlopi este trecut în rezerv , cum 

 MINISTRUL Marian Florian S NIU  NU A SEMNAT O.M.A.I. 400/2004, a i pus 
în circuit alte VARIANTE ale ORDINULUI M.A.I. 400/2004 semnate de un ESCROC cu 
LINIU  (ca droga ii care trag câte o liniu ), pentru MINISTRUL Marian FLORIAN 

NIU , niciun ORDIN M.A.I. 400/2004 NESEM NÂND identic cu altul i având 
date diferite ale intr rii în vigoare. 

Pentru VICII de PROCEDUR  SCAP  de R SPUNDERE CRIMINALI, 
VIOLATORI i DELAPIDATORI de B NCI. Eu sunt EXECUTAT SOCIAL i H UIT ÎN 
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MUNC  c  v-am DEMASCAT ÎN MEDIA ILEGALIT ILE, conform LEGII 571/2004. 
Eu nu am f cut nicio crim , nu am înc lcat nicio lege i chiar dac  ipotetic a  fi comis 
vreo abatere, nu-mi poate fi aplicat  o SANC IUNE DISCIPLINAR  mai înainte de a 
INTRA ÎN VIGOARE cele  2 (dou ) ACTE ADMINISTRATIVE distincte: 

1.ORDIN  M.A.I.  care  s  fi  fost  emis  ÎN  TEMEIUL  Art.  59  alin.  (2)  din  
LEGEA nr. 360/2002 care s  fi reglementat PROCEDURA CERCET{RII PREALABILE i 

2.ORDIN  M.A.I.  care  s  fi  fost  emis  ÎN  TEMEIUL  Art.  62  alin.  (3)  din  
LEGEA nr. 360/2002 care s  APROBE REGULAMENTUL cuprins ÎN ANEXA care 
trebuia s  fac  PARTE INTEGRANT  din ORDIN i doar pe baza c ruia î i vor putea 
desf ura activitatea legal CONSILIILE DE DISCIPLIN . 

nefiind legal  o sanc iune disciplinar  întemeiat i dispus  pe baza 
unei CERCET RI DISCIPLINARE PREALABILE f  COMUNICAREA subsemnatului 
nici m car a RAPORTULUI cu REZULTATUL CERCET RII PREALABILE i pe baza 
propunerii unui CONSILIU de DISCIPLIN  constituit V DIT ILEGAL, peste care 
ÎMPUTERNICITUL  ILEGAL a s rit i mi-a aplicat f  MOTIVARE o ALT  

SANC IUNE, CEA MAI SEVER , 

unica solu ie legal  o constituie ANULAREA atât a înscrisului 
NECOMUNICAT emis de ofi erul desemnat cu CERCETAREA PREALABIL  a 
subsemnatului, atât a ÎNCHEIERII CONSILIULUI de DISCIPLIN   care a propus 
RETROGRADAREA din FUNC IE cât i a DISPOZI IEI Inspectorului ef al I.P.J. SIBIU 
nr. 293 din 07.06.2010, întemeiat  pe un INEXISTENT O.MAI 400/2004, dispus  de 
un ÎMPUTERNICIT  ILEGAL  i de un func ionar care nu are COMPETEN A LEGAL  
de a dispune DESTITUIREA din POLI IE. 

4. Abuzul  ÎMPUTERNICITULUI   F DAR  IOAN  de  a  dispune  
sanc ionarea disciplinar  cu destituirea din func ia public  de poli ist a 
subsemnatului este cu atât mai grosolan în condi iile în care VIOLEAZ  textul Art. 
263 alin. (1) din LEGEA 53/2003 Codul Muncii c  doar ANGAJATORUL 
(MINISTERUL Administra iei i Internelor în cazul meu) dispune de PREROGATIVA 
DISCIPLINAR i  citez   AVÂND DREPTUL DE A APLICA, POTRIVIT LEGII, 
SANC IUNI DISCIPLINARE salaria ilor s i ori de câte ori constat  c  ace tia 
au s vâr it o abatere disciplinar .  

La fel, Art. 264 alin. (1) din LEGEA 53/2003 Codul Muncii care dispune, 
citez: 

   Art. 264. - (1) Sanc iunile disciplinare pe care LE POATE 
APLICA ANGAJATORUL în cazul în care salariatul s vâr te o abatere 
disciplinar  sunt:  

înt re te ATRIBUTUL EXCLUSIV al ANGAJATORULUI M.A.I. de a-mi 
aplica o SANC IUNE DISCIPLINAR . 

Ministerul Administra iei i Internelor nu a realizat INTRAREA ÎN 
VIGOARE a niciunui act normativ care s  fi fost emis ÎN TEMEIUL EXPRES al unei 
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LEGI care s -l fi abilitat s i delege atribu iile i competen ele de ANGAJATOR  
tre  Inspectorul ef al Inspectoratului de Poli ie al Jude ului Sibiu. 

 
 
5. DOVADA INEXISTEN EI ORDINULUI M.A.I. 400/2004 i a altor 

asemenea,  urmare a NEINTR RII ÎN VIGOARE prin NEîndeplinirea condi iei SINE 
QUA NON a PUBLIC RII  în Monitorul Oficial al României Partea I,  a ORDINELOR i 
INSTRUC IUNILOR MINISTRULUI Administra iei i Internelor ANTERIOR intr rii în 
vigoare a LEGII nr. 194/2007 pentru modificarea LEGII 24/2000: 

CU  PRIVIRE  la  MODALITATEA  de  CRIM  ORGANIZAT  prin  care  au  
fost CERCETA I i EXECUTA I SOCIAL poli tii incomozi ca mine pân  la intrarea 
în vigoare a LEGII 194/2007 pentru modificarea i completarea LEGII nr. 24/2000, 
prin corupere de judec tori de la cel mai înalt nivel, de la ÎNALTA CURTE DE 
CASA IE  i  JUSTI IE  a  ROMÂNIEI,  M.A.I.  i  structurile  subordonate   invocând  ca  
TEMEI LEGAL  al F DELEGILOR  HÂRTII NEIGENICE denumite ORDIN M.A.I. 

400/2004, NESEMNATE m car de presupusul emitent  Ministrul MARIAN FLORIAN 
NIU  solicit a se avea în vedere urm toarele: 

a) Dumneata TOB  PETRE, cunoscând Principiul IERARHIEI 
ACTELOR NORMATIVE, ai min it în înscrisuri oficiale în fa a instan elor de judecat  

 anterior apari iei Legii 194/2007 NU EXISTA OBLIGATIVITATEA PUBLIC RII în 
Monitorul Oficial al României Partea I i c  ulterior INTR RII ÎN VIGOARE a acestui 
act  normativ  ar  fi  intervenit  OBLIGATVITATEA PUBLICIT II.  De  ce  TOB  PETRE 
nici ulterior intr rii în vigoare a LEGII 194/2007 nu ai f cut demersuri pe lâng  
MINISTRU ca s  se conformeze LEGII i s  asigura i INTRAREA ÎN VIGOARE prin 
PUBLICARE a celor 2 ORDINE M.A.I. în EXECUTAREA Art. 59 alin. (2) i Art. 62 alin. 
(3) din LEGEA 360/2002 privind STATUTUL POLI ISTULUI? 

Iat  exemplu  de  FALS  în  ÎNSCRISURI  OFICIALE  i  NEGARE  a  LEGII  
24/2000 realizat de dumneata TOB  PETRE prin CONCLUZIILE SCRISE  I.G.P.R. 
283333/5 din 22.01.2008 depus  la dosar 1343/44/2007 al Cur ii de Apel Gala i 
sec ia C.A.F., citez: 
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IAT i  DOVADA  FALSULUI  dumitale  TOB  PETRE,  cu  MONITORUL  
OFICIAL al ROMÂNIEI nr. 777 din data de Miercuri, 25 AUGUST 2004 care OLIGA la 
PUBLICAREA ORDINELOR i INSTRUC IUNILOR de MINISTRU, F  a DISTINGE 
între cele secrete sau nesecrete, EXCEPTAREA de la PUBLICARE a actelor normative  
CLASIFICATE fiind introdus  abia prin LEGEA 194/2007 , citez: 
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b) În condi iile în care însu i GUVERNUL ROMÂNIEI-EMITENTUL 
REGULAMENTELOR aprobate prin H.G.  nr. 555/2001 i H.G. 50/2005, la ap rarea 
MINCINOAS i FRAUDULOAS  a Ministerului Administra iei i Internelor cum c   
Art. 35 alin. (3) din REGULAMENTUL aprobat prin H.G. nr. 50/2005 s-ar interpreta 
într-un mod IMBECIL precum c  ar scuti M.A.I. de la publicarea ORDINELOR i 
INSTRUC IUNILOR NESECRETE, a AFIRMAT CONTRARIUL prin ÎNTÂMPINAREA 
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 15A/2299/CA/31.05.2007 din Dosar 3482/2/2007, i 
anume, citez: 
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 În condi iile în care GUVERNUL a INTERPRETAT actul s u 
normativ în sensul c  NUMAI ORDINELE i INSTRUC IUNILE CLASIFICATE emise de 
Ministrul Administra iei i Internelor , în conformitate cu LEGEA nr. 182/2002 
privind PROTEC IA INFORMA IILOR CLASIFICATE, s-a reu it CORUPEREA de 
JUDEC TORI care s  ateste ÎN CONTRA VOIN EI GUVERNULUI i în CONTRA LEGII 
24/2000 conform REPUBLIC RII din Monitorul Oficial al României nr. 777/2004 s[ 
afirme cu INCOMPETEN i NESIM IRE c  printr-o Hot râre de Guvern s-ar 
DEROGA de la LEGEA 24/2000 i mai grav, s-au pronun at pe EXEMPLARE 
NESEMNATE de EMITEN I i f  a solicita ORIGINALELE ORDINULUI M.A.I. 
400/2004 i alte HÂRTII NEIGENICE. 

c) CRIMA  ÎN  FORM  CONTINUAT i  PREMEDITAT  ordinarilor  
corup i din M.A.I. i JUSTI IA din ROMÂNIA constând în violarea ORDINII de 
DREPT din ROMÂNIA prin rast lm cirea  la un mod PATOLOGIC a PRINCIPIILOR 
DREPTULUI ROMÂNESC este dovedit IREFUTABIL de Art.2 alin.(1) din LEGEA nr. 
293 din 28.06.2004 privind Statutul func ionarilor publici din Administra ia 
Na ional  a Penitenciarelor, care în condi iile în care s-a prev zut c  Administra ia 
Na ional  a Penitenciarelor face parte ÎN CONTINUARE    din institu iile publice de 
ap rare, ordine public i siguran  na ional  ale statului...  MINISTRUL JUSTI IEI în 
subordinea c rora se afl  MAGISTRA II ROMÂNI, a realizat PUBLICAREA în 
MONITORUL OFICIAL al României a ORDINULUI nr. 2856 din 29.10.2004, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1099 din 25.11.2004, ptr. aprobarea 
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REGULAMENTULUI privind modul de constituire, organizare i desf urare a 
activit ii comisiilor de disciplin  din Administra ia Na ional  a Penitenciarelor i 
unit ilor subordonate.  

MINISTRUL ADMINISTRA IEI i INTERNELOR, nu numai c  NU a 
PUBLICAT în Monitorul Oficial al ROMÂNIEI Partea I, ORDINUL M.A.I. în TEMEIUL 
EXPRES al Art. 62 alin. (3) din LEGEA nr. 360/2002 pentru APROBAREA 
REGULAMENTULUI privind activitatea CONSILIILOR de DISCIPLIN , dar Ministrul 
Administra iei i Internelor MARIAN FLORIAN S NIU  nici m car NU A SEMNAT 
un asemenea ORDIN M.A.I. i NU EXIST  nici m car NEpublicat un ORDIN M.A.I. 
care s  APROBE un REGULAMENT conform NORMEI INCOMPLETE Art. 62 alin. (3) 
din LEGEA 360/2002. 

d) Înc  din  timpul  regimului  COMUNIST,  AUTORI  de  MARC  în  
DREPT, ca Doctor ANTONIE IORGOVAN, ION MORARU i  DOREL MUST EA, din 
ANUL 1985,  în lucrarea LEGALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE-Editura 
POLITIC  Bucure ti, au SANC IONAT sustragerea de la PUBLICARE a  actelor 
administrative normative emise Ministerul de Interne, la umbra sistemului de 
siguran  na ional , precizând, citez: 

 

6. INEXISTEN A de NEACOPERIT urmare a NEINTR RII ÎN 
VIGOARE prin PUBLICAREA în Monitorul Oficial al României Partea I,  a 
ORDINELOR i INSTRUC IUNILOR NECLASIFICATE emise de MINISTRULUI 
Administra iei i Internelor DUP  INTRAREA ÎN VIGOARE a LEGII nr. 194/2007 
pentru modificarea i completarea LEGII 24/2000: 
  Solicit a se avea în vedere urm toarele ARGUMENTE JURIDICE 
IREFUTABILE: 

1) Legea nr. 24/2000, în urma intr rii în vigoare a Legii 194 din 
2007, la Art 10 –PUBLICAREA ACTELOR NORMATIVE -a c tat urm toarea form , 
citez: 

Art. 10. - (1) ÎN VEDEREA INTR RII LOR ÎN VIGOARE, legile i celelalte acte normative 
adoptate de Parlament, hot rârile i ordonan ele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative 
ale autorit ilor administrative autonome, precum i ordinele, instruc iunile i alte acte normative 
emise de conduc torii organelor administra iei publice centrale de specialitate SE PUBLIC  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.  

   (11) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României:  
   a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii;  
   b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum i cele cu caracter individual, emise de 

autorit ile administrative autonome i de organele administra iei publice centrale de specialitate.   
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   (2) Legile se public  imediat dup  promulgare, înso ite de actul prin care au fost 
promulgate. Celelalte acte cu caracter normativ, adoptate de Parlament, se public  sub semn tura 
pre edin ilor celor dou  Camere.  

   (3) Ordonan ele i hot rârile Guvernului se public  numai dup  ce au fost semnate de 
primul-ministru i contrasemnate de mini trii care au obliga ia s  le pun  în executare.  

   (4) Celelalte acte normative SE PUBLIC  dup  ce au fost semnate de emitent.  
 

iar Art. 11-INTRAREA ÎN VIGOARE a ACTELOR NORMATIVE a c tat 
urm toarea form , citez: 

Art. 11. - (1) Legile i ordonan ele emise de Guvern în baza unei legi speciale de 
abilitare intr  în vigoare la 3 zile de la data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
sau la o dat  ulterioar  prev zut  în textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaz  pe zile 
calendaristice, începând cu data public rii în Monitorul Oficial al României, i expir  la ora 24,00 a 
celei de-a treia zi de la publicare.  

   (2) Ordonan ele de urgen  ale Guvernului intr  în vigoare la data public rii în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condi ia depunerii lor prealabile la Camera competent  

 fie sesizat , dac  în cuprinsul lor nu este prev zut  o dat  ulterioar .  
   (3) Actele normative prev zute la art. 10 alin. (1), cu excep ia legilor i a 

ordonan elor, intr  în vigoare la data public rii în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dac  în cuprinsul lor nu este prev zut  o dat  ulterioar .  Atunci când nu se 
impune ca intrarea în vigoare s  se produc  la data public rii, în cuprinsul acestor acte 
normative trebuie s  se prevad  c  ele intr  în vigoare la o dat  ulterioar  stabilit  prin 
text.  

2) Art. 77 din Legea 24/2000 -TERMENUL de EMITERE- a prev zut, 
citez: 

Art. 77. - Ordinele i instruc iunile se vor elabora în termenul prev zut de 
actul superior sau, dup  caz, într-un termen util care s  fac  posibil  aducerea lor la 
îndeplinire.  

M.A.I., din motive care nu m  intereseaz , a REFUZÂND s  asigure 
INTRAREA în VIGOARE conform Art. 10 alin. (1) i (4) coroborat cu Art. 11 alin. (3) din 
Legea 24/2000 astfel cum a fost modificat  prin LEGEA 194/2007, M.-A.I. cu rea-credin , 
dup  acest moment alegând s  publice SELECTIV ordinele i instruc iunile ministrilor, 
continuând PRACTICA ILEGAL  a EMITERII de ORDINE prin SUSTRAGEREA de la 
PUBLICAREA în Monitorul Oficial al României Partea I. 

Este de necontestat c  Ministrul Ap rii Na ionale a PUBLICAT ORDINELE 
i INSTRUC IUNILE emise anterior intr rii în vigoare a LEGII 194/2007, ABROGÂND 

EXPRES prin men iune în Monitorul Oficial al României Partea I, actele normative 
NEPUBLICATE, numai Ministrul ADMINISTRA IEI i INTERNELOR refuzând în 
continuare s  se conformeze LEGII nr. 24/2000 în condi iile în care nu mai avea vreun 
REGULAMENT aprobat prin HOT RÂRE de GUVERN care s  fi putut fi interpretat la 
acela i MOD IMBECIL c  ar deroga de LA LEGE. 
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3) În  condi iile  în  care  printr-o  cras  MÂR VIE  i  
INCOMPETEN  Ministrul BLAGA VASILE a introdus la publicare ORDINUL M.A.I. 
nr. 53 din 2010, pentru modificarea ORDINULUI M.A.I. 400 din 2004-care NU ESTE 
SEMNAT de Ministrul MARIAN FLORIAN S NIU , timp de 6 ani a circulat NESEMNAT 
i  acum  a i  pus  un  BORFA  s  semneze  cu  LINIU  ca  HANDICAPATUL,  pentru  

MARIAN FLORIAN S NIU , iat  c  v-am anexat ORDINUL M.A.I. nr. 54 din 25.02.2010, 
 TEMEI LEGAL EXPRES ci numai cu indicarea dreptului general al Ministrului 

privind denumirile de acte normative competent a le emite, abrogând Art. 128 din 
O.M.A.I. 400/2004, realizând INTRAREA ÎN VIGOARE în alte condi ii decât ale LEGII 
24/2000, prin SUSTRAGERE de la PUBLICARE. 

Deci BLAGA VASILE a putut publica ORDINUL M.A.I. 53/2010 dar pe 54 
din 25.02.2010 NU. 

Pentru  aceste  considerente,  SUBSEMNATUL,   Agentul  de  poli ie  
TEODORESCU NICUSOR din GALA I devenit SERGENT MAJOR în mod v dit ILEGAL 
din  FALSUL i  CORUP IA dumitale  TOB  PETRE,  Plutonier  R DOAIE  ADRIAN din  
SIBIU i  o ARMAT  de B RBA I cu TESTICOLE nu d m 2 BANI pe HÂRTIILE astea 
NEIGENICE denumite ORDINE M.A.I. NESECRETE si NEPUBLICATE nici la aceast  
dat , NEFIIND BUNE nici pentru uzul WC, din cauz  c  provin de la structuri 
conduse de CORUP I i INCOMPETEN I. 

Pe lâng  faptul c  ORDINUL M.A.I. 400/2004, 300/2004, 600/2005 sunt 
INEXISTENE urmare a NEPUBLIC RII nici dup  intrarea în vigoare a LEGII 194/2007, 
datorit  CULPEI i INCOMPETEN EI MINI TRILOR i a ARMATEI de FAL I JURI TI din 
subordine, la fel de INCOMPETEN I, acestea sunt INEXISTENTE i datorit  faptului c  NU 
S-A MEN IONAT în preambul lor TEMEIUL LEGAL EXPRES ci aptitudinea general  de a 
reglementa normativ prin ORDINE i INSTRUC IUNI. Ca exemplu, în O.M.A.I. 
600/2005, luând ca TEMEI LEGAL  Art. 9 alin. (4) din O.U.G. nr. 63/2003, prin 
intrarea în vigoare a O.U.G. 30/2007 a FOST ABROGAT EXPRES TEMEIUL LEGAL, 
exact  cum  PROSTUL  î i  TAIE  CRACA  de  SUB  PICIOARE  i  RÂDE,  CA  PROSTUL,  
bineân eles. A se vedea în acest sens DECIZIA Î.C.C.J. nr. 230 din 23 ianuarie 2008 
PUBLICAT  pe site. 

 

ANEXEZ toate înscrisurile ce mi-au fost comunicate de I.P.J. SIBIU: 

1. ÎNCHEIEREA Consiliului de DISCIPLIN  al I.P.J. SIBIU nr. 31937 
MRU din 31.05.2010 de RETROGRADARE din FUNC IE; 

2. DISPOZI IA Inspectorului ef al I.P.J. SIBIU nr. 293 din 
07.06.2010 de DESTITUIRE DIN POLI IE; 
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3. ADRESA INSO ITOARE  a DISPOZI IEI Inspectorului ef al I.P.J. 
SIBIU nr. 293 din 07.06.2010 de DESTITUIRE DIN POLI IE , nr. 32104/MRU din 
10.06.2010. 

4. ORDINUL M.A.I. NEPUBLICAT nr. 54 din 25.02.2010. 

  TOB  PETRE, NU UITA s  afirmi prin DA sau NU dac  MIZERIA 
aia de SEMN TUR  cu liniu  de pe ORDINUL M.A.I. 400/2004 apar ine 
Ministrului MARIAN FLORIAN S NIU . Uit -te i pe MIZERIA de semn tur  de pe 
O.M.A.I. 300/2004 i spune-mi dac  SEAM  sau R SARE. 

Ai fi poate o ans  TOB  PETRE s  m  execu i social, dac  aveai acte 
normative INTRATE în VIGOARE i emise în TEMEIURILE Art. 59 alin. (2) i Art. 62 
alin. (3) din LEGEA 360/2002 privind STATUTUL POLI ISTULUI. În anul 2010, 
integra i în Uniunea European , cu HÂRTIILE astea NEIGENICE la care vei fi 
OBLIGAT s  le prezin i în instan , sub pedeapsa NELU RII ÎN SEAM  conform Art. 
139 alin. (1) Cod proc. civil , NU M  PO I EXECUTA i eu nu le pot folosi nici la WC.  

Nu uita te rog Tob  Petre s  SESIZEZI unitatea de Parchet competent  
pentru  FAPTA  INTERLOP  a  ÎMPUTERNICITULUI  ILEGAL  F DAR  IOAN  i  a  
slugilor sale care m-au supus altei TRAUME PSIHICE prin cercetarea pe baza unei 
HÂRTII NEigenice F  NICIO VALOARE JURIDIC , intitulat  sugestiv ORDIN 
M.A.I. 400/2004, REPET, NESEMNAT de ministrul Marian Florian S niu  ci eventual 
de vreo CURV  angajat  ILEGAL în M.A.I. care nu- i va asuma niciodat  r spunderea 
semn rii cu liniu . 

 

21 iunie 2010      CONTESTATOR, 

       Agent  I  de  poli ie   

                       BOTA HORA IU-GHEORGHE 


	CONTESTATIA politistului HORATIU BOTA din 21 iunie 2010  la a 2-a DESTITUIRE in TIMP de cateva luni distanta

