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Nr. 48296 din 13.03.2007

Domnului Cornianu-Drăgan Titus-Lucian
Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie Sf. Daniil Sihastrul

Bucureşti
unix083  @yahoo.com  

Referitor  la  mesajul  dumneavoastră,  transmis  pe  adresa  de  e-mail  a  Ministerului 
Administraţiei  şi  Internelor  în  data  de  12.02.2007  şi  înregistrat  în  evidenţele  Direcţiei  de 
Investigaţii Criminale din cadrul I.G.P.R. cu numărul 48296 din 06.03.2007, vă comunicăm 
următoarele:

La  data  de  05.02.2007,  în  urma sesizării  Institutului  de  Cercetări  Eco-Muzeale  din 
Tulcea,  ofiţeri  din  cadrul  Inspectoratului  de  Poliţie  al  Judeţului  Tulcea  s-au  deplasat  în 
localitatea Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea, pe raza căreia este înregistrat situl 
arheologic de categoria A Complexul Monahal Paleo-Creştin (cod LMI TL-I-s-A-05927), unde 
au fost constatate distrugeri prin intervenţii mecanizate neautorizate, pe o suprafaţă de cca 75%. 

În urma cercetărilor efectuate, a rezultat că în data de 02.02.2007, angajaţi ai unei firme 
cu sediul în Otopeni, judeţul Ilfov, profitând şi de faptul că situl arheologic nu era marcat, 
conform prevederilor Art. 22 din Ordonanţa nr. 43 din 30 ianuarie 2000, republicată, privind 
protecţia  patrimoniului  arheologic  şi  declararea  unor  situri  arheologice  ca  zone  de  interes 
naţional, au intervenit cu utilaje aparţinând firmei de construcţii menţionată mai sus, al cărui 
administrator este un cetăţean francez. 

În cauză a fost întocmit dosarul penal cu nr. 122/P/2007 din 15.02.2007, aflat în lucru la 
Poliţia Babadag, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag, efectuându-se 
cercetări pentru infracţiunea de distrugere, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 217, alin 2 şi art. 
360, alin. 1 Cod Penal. O comisie numită de ministrul culturii şi cultelor va efectua în zilele 
următoare  expertiza  de  specialitate,  pentru  o  evaluare  corectă  şi  completă  a  gradului  de 
distrugere a sitului arheologic şi a prejudiciul adus patrimoniului cultural naţional şi universal.

Cazul este monitorizat de ofiţerii serviciului protejarea patrimoniului cultural naţional din 
Direcţia de Investigaţii Criminale a Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate,
 

D I R E C T O R
Chestor de poliţie,

Dr. BUJOR FLORESCU
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