
Catre Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt 
Domnului comandant PAUL TABLAN, 
 
Către Inspectoratul General al Poliţiei Române 
D-lui chestor de Poliţie, dr. LIVIU POPA 
 
Către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
D-lui Ministru IOAN RUS 
 
Către Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale Zăneşti 
Spre informare Domnului Preşedinte, judecător CĂTĂLIN 
MORMOE 
 
Subsemnatul Daniel Vinca, cu domiciliul comuna Zăneşti, sat Zăneşti, judetul 
Neamţ (tel 0746/851483, mail danielvinca@gmail.com) formulez urmatoarea 
 
SESIZARE 
 

Referitoare la comiterea infractiunii de distrugere (prevăzută şi pedepsită de art. 
217 Cod Penal) şi la încălcarea legislaţiei referitoare la desfăşurarea campaniei 
electorale. 
În dimineaţa acestei zile (11 mai 2012) am fost informat telephonic ca bannerol 
de pe unul din sediile PP-DD Zăneşti (organizaţie al cărei preşedinte sunt şi în 
numele căreia candidey la funcţia de primar al comunei Zăneşti la alegerile din 
10 iunie 2012) a fost vandalizat şi distrus. 
Este vorba de un banner de dimensiunile 3 metri x 1,5 metri, cu insemnele 
Partidului Poporului – Dan Diaconescu, cu fotografiile fondatorului partidului şi a 
mea, banner care este amplasat pe fatada cladirii unde functioneaza societatea 
SC SERV BLITZ SRL Zăneşti. 
Menţionez că respectivul spatiu (deci şi bannerul vandalizat) se află lângă 

Primăria Zăneşti şi PESTE DRUM de Poliţia Zăneşti. 

Vă rog să luaţi măsurile legale pentru depistarea autorilor (de fapt şi morali) şi 

tragerea lor la răspundere în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

mailto:danielvinca@gmail.com


Cu speranţa că acest caz nu va rămâne, ca de obicei cand e vorba de astfel de 

fapte petrecute in Zanesti – Neamt, unul “de sertar”, cu autori necunoscuţi, 

 

11 mai 2012            Daniel Vinca 

 
P.S. La finele lunii iunie 2011, am inaintat, de asemenea, doua sesizări Poliţiei 
Judeţene Neamţ în care, de asemenea, reclamam atunci distrugerea a alte 6 
(şase bannere) de dimensiunile 1,20 x 0,60, amplasate tot în Zaneşti, tot pe 
proprietăţi private (era vorba de bannere care promovau un mesaj al unui 
concept de modernizare a administratiei din localitate) 
Menţionam în acele sesizări, că mă adresez Poliţiei Neamţ şi nu celei din 
comună date fiind suspiciunile mele că şeful de post Marcel Ilie nu va reuşi sau 
nu va dori depistarea infractorilor (date fiind notorietatea lipsei sale de 
profesionalism dar şi relaţiile nefiresc de apropiate fie cu unul dintre 
contracandidatii mei actuali dar si informaţiile legate de anumite neconcordante 
între practicile respectivului si statutul politistului). 
La vremea respectiva, a demarat o ancheta (axata, in special, din cate am 
inteles eu pe interogarea proprietarilor terenurilor sau spatiilor pe care se aflau 
bannerele distruse daca intr-adevăr mi-au permis postarea acelor materiale 
informative) derulata de ofiteri de la Politia Municipiului Piatra Neamt (din 
compartimentul care coordona fostele Politii Rurale). 
Deşi au trecut mai bine de 10 luni de zile, nu mai stiu nimic de rezultatul 
anchetei (nu am primit nici macar o adresa prin care sa aflu daca nu cumva 
bannerele mele s-au... sinucis!!!). 
Felul în care, la acel moment, politistul Ilie Marcel a constinuat ancheta, a 
derulat (sau nu) necesarele investigatii informative s-a concretizat acum: acest 
ultim banner vandalizat şi distrus se afla la 10 metri, vis a vis de Politia Zanesti 
unde, dupa reorganizarea Politiei, a ramas arondat la comuna un singur politist: 
bravul politist Marcel Ilie!!! 
 
…………………. 
Plangerea din iunie 2011  
………………………….. 

Catre Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt 
Domnului comandant PAUL TABLAN, 
 



Subsemnatul Daniel Vinca, cu domiciliul in Piatra Neamt, str Mihai Viteazu, bl 
C5, ap 157 (tel 0746/851483, mail danielvinca@gmail.com) formulez 
urmatoarea 

 
PLANGERE PENALA 

 
Pentru comiterea infractiunii de distrugere (prevazuta si pedepsita de art 217 Cod Penal) 

impotriva unor autori necunoscuti. 
In fapt, in ziua de sambata, 18 iunie 2011, am amplasat in comuna Zanesti (localitatea mea 
natala), pe proprietati exclusive private (avand acordul proprietarilor) un numar de 30 
(treizeci) bannere de promovare a proiectului “Daniel Vinca proZanesti” (un proiect de 
sprijinire a comunitatii, de dezvoltare si modernizare a localitatii, de promovare social-
culturala-sportiva-civica si a resurselor locale). 
Fiecare banner are dimensiunea de 1,20 x 0,60 metri si costa echivalentul a 220 euro 
(sunt realizate pe un suport poliplan special, cu super protectie UV grad zzz0214, 
cerneala speciala autoprotectiva cod PIJ-tn). 
Din momentul amplasarii acestor materiale de promovare am fost avertizat de amicii cu 
care am constituit Asociatia Civica “Daniel Vinca proZanesti” dar si de nenumarati sateni 
ca exista un risc real ca acestea sa fie distruse, fiind invocate drept motive lipsa de 
educatie a unor cetateni, lipsa de tolerant civica indusa chiar de sefii administratiei 
publice locale (primar si viceprimar) si lipsa de respect fata de lege indusa de slaba 
eficienta a lucratorilor de la Postul de Politie Zanesti (in traducere libera, mi s-a 
explicat ca doi din politistii din Zanesti sunt mai mult ocupati cu relatiile personale cu 
sefii Primariei, drept pentru care zona ar fi, din acest punct de vedere, un fel de “sat 
fara caini”). 

Nu am acordat importanta acestor “vorbe”, considerand ca este, poate, vorba de principiul 
“gura lumii sloboda”. Intre timp s-au acumulat si alte informatii sau fapte (asupra carora 
voi reveni la finele acestei plangeri) dar, cel mai grav, astazi, joi, 30 iunie 2011, am 
constatat ca gratie (si) prestigioasei activitati a Politiei Zanesti, in aceasta comuna 
proprietatea privata este la mana infractorilor. 
Concret, doua din cele 30 de bannere au fost vandalizate si distruse complet, 
prejudicial fiind echivalentul a 440 euro. “Opera” infractorilor care isi fac 
nestingheriti de cap Zanesti, fara frica de lege sau de Politie, poate fi “documentata” 
(sper ca am folosit corect termenul) pe urmatoarele proprietati: 

a) Pruteanu Radu (str Tineretului) 
b) Mustea Constantin (str Tineretului colt cu strada Santierului). 

 
Din informatiile preliminare culese astazi din teren am retinut ca bannerul din curtea lui 
Pruteanu Radu a fost distrus in noaptea de 29/30 iunie 2011 (cu o scandura rupta din 
gardul de peste drum) iar cel din curtea lui Mustea Constantin a fost distrus in urma cu 3-5 
zile (tot noaptea). 
 
Solicit, pe aceasta cale, depistarea vinovatilor, tragerea lor la raspundere in 

conformitate cu prevederile legale si recuperarea prejudiciului de circa 1.800 lei. 

mailto:danielvinca@gmail.com


 
Raspunzand anticipat la intrebarea “pe cine banuiesti?”, subliniez ca nu banuiesc si nu am 
nici un nume cert de suspect. Ce este insa sigur e faptul ca o parte din cetatenii care si-au 
dat acordul pentru amplasarea acestor bannere, sau cei care au gazduit pe spatiile 
comerciale afise de promovare a unor actiuni, sau care au participat la aceste actiuni mi-
au adus la cunostinta ca, in ultimele sase luni (prima actiune a fost un concert de colinde 
organizat in decembrie 2010) au fost tinta unor ironii (care se terminau inevitabil cu “o sa 
vedeti voi”) sau a unor amenintari voalate sau directe promovate de Andrei Gheorghe 
(primar), de Filip Ionel (viceprimar) sau Rotaru Constantin (zis “Ciocan”, pensionar, om de 

casa al primarului, transformat intr-un fel de “consilier personal al primarului”, fara nicio 
incadrare la Primaria sau Consiliul Local Zanesti, de fapt e vorba e o arogare abuziva si 
ilegala a ideii ca ar reprezenta o autoritate publica, actiune la umbra careia ameninta 
cetatenii). Cei vizati de aceste amenintari au aflat astfel ca brusc, Primaria Zanesti a 
declansat o actiune care vizeaza… disciplina in constructii in vizorul careia s-ar afla doar 
cei care permit afisarea de bannere sau afise “cu Vinca” si ca risca “demolarea caselor”, 
“demolarea teraselor sau a spatiilor comerciale”.  
Din informatiile preliminare culese azi, oamenii din zona spun ca distrugerea celor doua 
bannere ar fi opera unor “oameni de casa” ai actualilor sefi ai Primariei, ca nu vor fi prinsi 
niciodata de Politie si ca si in situatia rarissima in care Politia Zanesti i-ar depista (“din 
greseala”, dupa cum mi s-a spus) orice posibil dosar ar fi bine ingropat. 
Nu stiu daca e asa, dar pana atunci informatii sau fapte derulate in ultimul timp genereaza 
serioase suspiciuni. In momentul in care am demarat o serie de actiuni civice in Zanesti am 
fost avertizat ca Politia din comuna ar fi condusa de fapt de primar si, mai ales, de 
viceprimar. Intr-o discutie privata purtata acum cateva luni l-am avertizat pe seful de post 
despre aceste ipoteze care circula la adresa sa (episoade care nu onoreaza haina unui 
angajat al Ministerului de Interne), despre desele referiri din zona la stransele sale legaturi 
personale cu viceprimarul etc. 

Am contatat ulterior ca seful de post a devenit mai discret si, brusc, mai vizibil a devenit 
ajutorul de sef de post. La un meci amical (de amatori) – gen un meci in lunca unde Politia 
nu asigura, prin lege sau prin cutuma, ordinea publica – ajutorul Bardazau a facut cateva 
drumuri (cu masina Politiei!) si, intre aceste reprize de “inspectie”, dupa cum spun 
oamenii, raporta (de pe telefonul mobil) viceprimarului cum se deruleaza respective 
actiune. Gura lumii sloboda: “l-a trimis viceprimarul sa spioneze!”. 
Peste trei saptamani, acelasi politist realiza un “filaj” strans la o masina cu difuzoare care 
promova, in satul Traian din comuna Zanesti, un clip audio al unei actiuni derulate in 
respectivul sat. A, bineinteles ca respectivul “filaj” era realizat tot cu masina Politiei 
rurale, tot din cota de benzina, fapt care alimenta opinii de genul “acum se plimba dupa 
caravana lui Vinca, dar cand ii chemam la un furt sau spargere nu vor sa vina ci ne cheama 
a doua zi la post, cu plangere scrisa, in loc sa vina imediat si sa prinda hotul”. 
 
Domnule comandant, 
 
Sunt convins ca o ancheta competent realizata de o echipa de la IPJ Neamt va duce la 
depistarea infractorilor care au comis infractiunea de distrugere si, de asemenea, va va 
lamuri cu privire la relatiile non-profesioniste dintre unii politisti de la Postul Zanesti si 

unele persoane din comuna (din administratia locala sau nu). 



In decursul activitatii mele am avut ocazia sa cunosc nenumarati politisti care sunt reale 
modele, care cu pretul sacrificiilor personale fac cinste uniformei pe care o poarta. Din 
pacate insa, experienta actiunilor derulate de mai bine de jumatate de an de mine in 
comuna natala arunca o pata evident asupra imaginii Politiei din localitate. Expresii de 
genul “politistul X este mana in mana cu Y”, “politistul X protejeaza infractorii”, “politistii 
refuza inregistrarea unor plangeri pentru a nu avea dosare cu autori necunoscuti”, 
“politistii merg la baut cu viceprimarul si apoi ii conduc masina sub influenta bauturilor 
alcoolice” sunt, la Zanesti, un folclor cotidian. O fi doar folclor? 
Cu increderea ca veti lamuri aceste situatii si cu speranta – in primul rand – ca veti depista 

infractorii care au comis infractiunea de distrugere si ca eu imi voi recupera paguba, 
 
30 iunie 2011     Cu consideratie 
       Daniel Vinca 
 
P.S.  
– este inutil sa va spun ca am inaintat aceasta plangere IPJ Neamt si nu Postului de Politie 
din Zanesti deoarece am ajuns la vorba consatenilor mei si increderea mea in cei doi 
politisti (seful de post Ilie Marcel si ajutorul Bardazau este zero barat) 
-Este, de asemenea, inutil sa mentionez ca in comunitatea locala circula informatia ca, de 
fapt, seful de post ar avea un soi de imunitate promise de viceprimar care invoca numele 
unei rude care lucreaza intr-o importanta structura a Justitiei (nu cred ca acea ruda este 
parte a acestui joc dar, probabil, numele sau da bine la discutii) 
- Ca tot vorbeam de amenintari, ultimul vizat este proprietarul spatiului “American bar” 
din Zanesti (locatie in care va avea loc duminica un concert folk – atentie, intrarea este 
gratuita! – caruia, déjà, primarul si viceprimarul i-au spus “sa aiba grija, ca o sa aiba 
controale de la Garda si de la Politie”; ca organizator al acestui eveniment astept aceste 
controale ale acestor institutii folosite de unii pe post de “bau-bau” 

- Cred, de asemenea, ca este de la sine inteles ca in functie de evolutia situatiei si de felul 
in care politistii zanesteni ocupati cu alte interese protejeaza (direct sau prin lipsa lor de 
eficienta) infractorii, imi rezerv dreptul de a semnala aceste problem si altor autoritati dar 
si mass-mediei. 

 
 


