
Politistii Vasile Iancu si Ciprian Turcu nu au fost destituiti pentru luare de mita
Dintr-o regretabila eroare, in editia ziarului nostru din data de 21.01.2011, in articolul "Fosti politisti
sibieni, cercetati pentru ultraj", s-au strecurat niste neconcordante. Ioan Ciprian Turcu si Adrian Vasile
Iancu nu au fost destituiti din politie pentru luare de mita. Potrivit unui raspuns oferit de Inspectoratul de
Politie al judetului Sibiu la cererea cotidianului Tribuna cu privire la motivele pentru care au fost
destituiti cei doi politisti, se arata ca "Prin Dispozitia Inspectorului General al Politiei Romane, emise in
data de 31.05.2010, agentului de politie Ioan Ciprian Turcu i-a fost aplicata sanctiunea cu "destituirea din
politie" pentru "comportarea necorespunzatoare in societate daca se aduce atingere onoarei, probitatii
profesionale a politistului sau prestigiului institutiei", "neglijenta manifestata in indeplinirea dispozitiilor
primite de la sefii ierarhici" si "incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri si interdictii stabilite
de lege pentru politisti". in urma respingerii de catre M.A.I. a contestatiei formulata impotriva sanctiunii,
agentul de politie a incetat raporturile de serviciu cu unitatea, incepand cu data de 01.07.2010. Ulterior
incetarii raporturilor de serviciu cu unitatea, sus-numitul a formulat in contencios administrativ cerere de
suspendare a executarii dispozitiei de destituire, care a fost admisa la data de 17.12.2010 de catre Sectia
de Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel Alba Iulia, prin sentinta nr. 307/F/CA/2010". 
  
  in ceea ce il priveste pe Adrian Vasile Iancu "in baza Dispozitiei Şefului I.P.J. Sibiu nr. 364/19.07.2010,
sergentului major (r), Iancu Vasile i-a fost aplicata sanctiunea de "destituire din politie" pentru
"comportare necorespunzatoare in serviciu, familie sau societate daca aduce atingere onoarei, probitatii
profesionale a politistului sau prestigiului institutiei" si "neglijenta manifestata in indeplinirea
indatoririlor de serviciu sau a dispozitiilor primite de la sefii ierarhici sau de la autoritatile anume abilitate
de lege. in urma respingerii de catre IGPR a contestatiei formulata impotriva sanctiunii, agentul de politie
a incetat raporturile de serviciu cu unitatea incepand cu data de 03.09.2010. in prezent dl. Iancu Vasile nu
mai are calitatea de politist". 
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