
Subsemnatul Hans Hedrich, domiciliat in str. Caraiman nr. 1, 545400 Sighisoara, jud. Mures, depun 
prezenta 

PLANGERE PENALA / DENUNT PENAL

impotriva numitului Pop Ioan, domiciliat in str. Caraiman nr. 1a, 545400 Sighisoara, pentru infractiunea 
de amenintare. 

A.) AMENINTARI LA ADRESA SUBSEMNATULUI
In fapt, Pop Ion, in data de 16. 09. 2014, orele 14.45, cu ocazia prezentei politistului de sector, dl. 
Haba, in strada Caraiman nr. 1, in vederea clarificarii unui conflict privind instalarea, de catre parat, a 
unei porti de intrare ce duce pe terenul susemnatului, imediat dupa plecarea politistului din curtea 
subsemnatului, m-a amenintat pe strada cu cuvintele “Lasa ca te prind si-ti dau muie!”, fraza pe care a 
repetat-o de 2-3 ori, in prezenta concubinei, numita “Madalina”. Martori au fost si cativa trecatori, 
vecini din str. Caraiman.

Acest nou conflict cu membrii familiei Pop survine pe fondul mai multor probleme, unele de ordin 
penal, survenite intre ei si subsemnatul in ultimii ani (amenintari, abuz de incredere, suspiciune ca mi-
au spart casa de doua ori, intre 2011-2013, sustragandu-se numeroase bunuri din casa, fara ca Politia sa 
fi rezolvat, pana in prezent, aceste cazuri.). 
Astfel, daca atitudinea sfidatoare, jignitoare si de natura penala pe care o afiseaza unii membri ai 
familiei Pop chiar si fata de politisti nu va inceta, situatia actuala risca sa escaladeze pe viitor, 
ajungandu-se eventual la conflicte serioase care pun in pericol integritatea corporale a subsemnatului.
In concluzie, solicit urmatoarele: 
1. sanctionarea lui Pop Ion pentru infractiunea de amenintare. 
2. redeschiderea anchetelor privind spargerea casei mele, in ianuarie 2011 si 20013, cel din urma dosar 
fiind clasat la categoria “autor necunoscut”, in ciuda multor indicii ca membri ai familiei Pop ar fi 
autorii faptei. Ii suspectez in special pe Pop Nelutu si pe Pop Stefan/Fanica.

B.) CAZ DE VATAMARE CORPORALA, MUSAMALIZAT DE POLITIE(?)
Aduc deasemenea la cunostinta organelor de Politie ca, din relatarile credibile ale unor vecini, unii 
dintre fratii Pop ar fi implicati intr-un caz deosebit de grav de vatamare corporala a unui tanar din str. 
Plopilor, fapta petrecuta aproximativ in luna martie a.c. Din cele aflate de la vecini, cazul ar fi fost 
“musamalizat” chiar de catre lucratori ai Politiei Sighisoara, unul dintre politisti sugerand unui martor 
sa declare in mod fals ca nu i-ar fi vazut pe faptasi (cativa dintre fratii Pop) cum loveau victima in 
dreptul intersectiei dintre str. Horea Teculescu si str. Canepii. 
In concluzie, solicit 
1. reluara investigatiilor in acest caz “musamalizat” si identificarea si sanctionarea celor vinovati, atat 
dintre membrii familiei Pop cat si in randul Politiei Sighisoara, daca este cazul.

C.) MEMBRII FAMILIEI POP, INFORMATORI AI POLITIEI, PROTEJATI ABUZIV?
Aduc la cunostinta organelor de Politie ca exista un numar deosebit de mare de persoane din zona in 
care locuiesc care afirma la unison, pe baza de experienta si de indicii credibile, ca unii membri ai 
familiei Pop ar fi, de multi ani, informatori/“turnatori” ai Politiei, ceea ce explica in buna parte 
protectia (abuziva?) de care se bucura aceste persoane carora li se atribuie un numar imens de 
infractiuni si care resusesc, de ani sau de decenii, sa intimideze sistematic si chiar sa terorizeze 
numerosi locuitori din zona Caraiman si din intreaga Sighisoara. 



Imi permit sa afirm, cu toata responsabilitatea ca protectia aparent ostentativa de care se bucura unii 
membrii ai familiei Pop, este o pata de rusine pe obrazul IPJ MURES, si, in special al POLITIEI 
SIGHISOARA – ceea ce nu contribuie deloc la imbunatatirea imaginii politistilor in orasul nostru. Din 
contra, membri ai familiei Pop se lauda fata de alte persoane ca i-ar fi vazut pe unii politisti sighisoreni 
in ipostaze compromitatoare, cu ocazia unor festivitati organizate la un club din Sighisoara – si ca astfel 
i-ar “avea la mana” pe acestia. 
Se poate trage deci concluzia ca unii politisti din Sighisoara, in loc sa-i “vaneze” pe membrii familiei 
Pop, aparent ii protejeaza, ceea ce constituie grave fapte penale savarsite, in acest caz, chiar de catre 
aparatorii legii, platiti din taxele si impozitele nostre.

Deoarece problemele dintre membrii familiei Pop si numerosi locuitori ai acestei zone sighisorene 
treneaza de mai multi ani, cu tendinta de a se amplifica in cazul subsemnatului, consider ca situatia 
actuala (inclusiv situatia locativa a familiei Pop care locuieste intr-o casa revendicata, fara apa 
curgatoare, intr-o maxima mizerie, cu numerosi copii, cu animale domestice samd. pe un spatiu 
deosebit de restrans) trebuie rezolvata durabil, cu participarea tururor institutiilor abilitate (Consiliu 
local, Agentia pentru protectia copilului, Agentia sanitar-veterinara, Politie/Parchet s.a.). Problemele 
sunt cunoscute de multa vreme dar, pana in prezent, se pare ca acest grup de infractori este mai presus 
de orice lege scrisa si nescrisa si mai puternic decat autoritatile pe care le sfideaza pe fata si in mod 
repetat. 

In vederea rezolvarii problemei pe care o reprezinta unii membri ai familiei Pop in Sighisoara, voi face 
demersuri insistente si de durata si voi scolicita audiente la organele de Politie superioare (IPJ, Corpul 
de control al MAI, DGIPI) cat si la toate institutiile care pot contribui la restabilirea linistii si pacii in 
strada Caraiman. Deasemenea, voi face demersuri pentru mediatizarea insistenta si de durata a 
infractiunilor savarsite de fratii Pop cat si a impasibilitatii sau chiar complicitatii unei parti a 
autoritatilor publice. 
E timpul ca la Sighisoara legea sa nu mai fie facuta de infractori!

Hans Hedrich
Sighisoara, la 16. 09. 2014


