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PRECIZARE
Referitor la informațiile recent apărute în mass-media în legătură cu împuternicirea
domnului colonel Trășcălie Lucian în funcția de adjunct al inspectorului general al
Jandarmeriei Române, începând cu data de 3 octombrie a.c., Serviciul informare și relații
publice al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (I.G.J.R.) este abilitat să facă
următoarele precizări:
Împuternicirea ofițerului pe funcția adjunct al inspectorului general s-a făcut cu
respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare în ceea ce privește condițiile și
criteriile de ocupare a unui post de conducere în structurile Ministerului Afacerilor
Interne.
Cu privire la anumite aspecte vehiculate în spațiul public în legătură cu activitatea
profesională a domnului colonel Trășcălie Lucian, precizăm următoarele:
În data de 05.07.2012, colonelul Trășcălie Lucian a fost pus la dispoziția I.G.J.R. ca
urmare a rechizitoriului Ministerului Public - Direcția Națională Anticorupție nr. 109/P/2009,
împotriva acestuia fiind pusă în mișcare acțiunea penală și trimiterea în judecată.
În urma achitării dispuse prin Decizia penală nr. 599/10.06.2015 a Curții de Apel
Ploiești – Secția Penală, rămasă definitivă, colonelul Trășcălie Lucian a fost repus în toate
drepturile avute la data punerii la dispoziție.
În continuare, începând cu data de 04.03.2016, colonelul Trășcălie Lucian a fost pus la
dispoziția I.G.J.R., întrucât prin rechizitoriul nr.35/P/2014 din 23.02.2016, împotriva
ofițerului s-a dispus trimiterea în judecată.
Ca urmare a achitării dispuse prin Ședința penală nr. 90/F din 05.05.2017 dispusă în
dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală și a respingerii, ca
nefondat, a apelului declarat de Parchetul de pe Lângă Curtea de Apel București, prin Decizia
penală nr. 56/A din 13.03.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, rămasă
definitivă, colonelul Trășcălie Lucian a fost repus în funcție.
De asemenea, menționăm faptul că, în prezent, ofițerul mai sus amintit nu este
urmărit penal, nu este trimis în judecată și nu este judecat de către instanțele
judecătorești, nefiind nici un impediment legal în împuternicirea acestuia pe funcția de
adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române
Cu privire la activitatea profesională, precizăm că ofițerul este absolvent al Academiei
Tehnice Militare și a fost încadrat în Jandarmeria Română din anul 1992. A ocupat funcţii de
execuţie şi de conducere la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, fiind
apreciat ca un bun profesionist în domeniul său de specialitate.
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