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Comunicat de presă 

 
  În data de 29/30.06.2012, între orele 22.00-05.00, poliţiştii locali din cadrul 
Biroului de Intervenţii au organizat acţiuni de prevenire a săvârşirii faptelor de natură 
antisocilă, pe raza municipiului Braşov. În jurul orelor 22.15 pe câmpul din apropiere 
clădirii Braşov-Business Park, poliţiştii locali au depistat patru persoane de etnie 
rromă, cu domiciliul în judeţul Mureş, care şi-au improvizat mai multe corturi, 
confecţionate din diverse materiale textile şi placaje, în care locuiau. Deoarece numiţii 
Gabi G. – în vârstă de 34 de ani, Hujza G. – în vârstă de 43 de ani, Tiberi R.- în vârstă 
de 46 de ani şi Carol G. – în vârstă de 16 ani nu-şi puteau justifica prezenţa şi existau 
suspiciuni că s-au constituit în grup, în scopul săvârşirii de fapte ilicite, au fost 
conduşi la sediul Secţiei nr. 5 a Poliţiei Braşov pentru continuarea cercetărilor şi 
luarea măsurilor ce se impun. 
 Aflându-se în patrulare pe b-dul Gării, în apropierea complexului comercial 
“Unirea”, un echipaj de intervenţie a observat cum un individ lovea cu un par de lemn 
o persoană de sex feminin. Doar intervenţia operativă a poliţiştilor locali a întrerupt 
lovitura dată de agresor care putea să-i fie fatală victimei.Aceşti au sărit din mersul 
maşinii şi au imobilizat în timp util agresorul. Victima agresiunii- Rosalia C. – în 
vârstă de 18 ani, lovită cu brutalitate de numitul Adria A. – în vârstă de 35 de ani cu 
domiciliul în localitatea Urziceni, s-a apărat cu mâinile fapt ce i-a provocat mai multe 
leziuni şi fracturi. Victima a fost transportată de îndată de un echipaj al Poliţiei Locale 
Braşov la spitalul de urgenţă iar agresorul, împreună cu obiectul pe care l-a folosit 
pentru lovire, a fost condus la sediul Secţiei nr. 3 a Poliţiei Braşov pentru continuarea 
cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe. Din primele 
cercetări efectuate de poliţiştii locali a rezultat faptul că agresorul , aflat sub influenţa 
băuturilor alcoolice şi trăind într-o perioada de recesiune economică, nu a ţinut cont de 
economia de piaţă, şi a refuzat să achite, în avans, preţul cerut de victimă pentru 
prestarea unor servicii intime. 
 Până la ora terminării acţiunilor organizate, poliţiştii locali au mai aplicat 14 
sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, 
persoanelor care consumau băuturi alcoolice în locuri publice, în valoare cumulată de 
6.500 lei. 
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