Nr. DCP 229 Data: 04.11.2020
Către: Libertatea
În atenția domnului Viorel Tudorache
Răspuns solicitare informații
Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:
Petiția la care faceți referire reprezintă un scurt mesaj transmis de doamna Elvira
Cristina Gherguț prin secțiunea „Scrie-i Președintelui” din cadrul site-ului
www.presidency.ro.
Petenta este singura persoană în măsură să facă public conținutul petiției semnate
de aceasta.
Mesajul înregistrat la Compartimentul Probleme Cetățenești sub nr.
DRA1/24734/2019 a fost transmis la Inspectoratul General al Poliției Române în
cadrul căruia funcționează Centrul de Cooperare Polițienească Internațională
(C.C.P.I.).
Inspectoratul General al Poliției Române a răspuns Administrației Prezidențiale la
data de 12 februarie 2020, transmițând răspunsul ce fusese formulat doamnei Elvira
Gherguț la data de 4 februarie 2020, răspuns în care i se precizează petentei că petiția
„face obiectul unui dosar penal instrumentat în mod direct, potrivit competenței, de
DIICOT”.
Precizăm că DIICOT anunțase public în anul 2015 deschiderea unui dosar în care
s-a început urmărirea penală in rem pentru acte de terorism în legătură cu răpirea
domnului Iulian Gherguț în Burkina Faso.
Ulterior, la data de 25 februarie 2020, la Administrația Prezidențială s-a primit o
adresă din partea DIICOT - Structura Centrală, Secția de Combatere a Traficului de
Droguri, în care se precizează că petiția nr. DRA1/24734/2019 „a fost clasată întrucât
petenta a declarat personal la data de 20.02.2020 că nu dorește să sesizeze săvârșirea
vreunor infracțiuni”.
La data de 12 octombrie, doamna Elvira Gherguț a transmis un nou mesaj
Administraţiei Prezidenţiale, prin aceeași procedură on-line, care se află în acest
moment în lucru, urmând să primească un răspuns în perioada următoare.

Încă din anul 2015, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, s-a interesat
și implicat în soluționarea crizei.
Celula de criză interinstituțională din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care
gestionează această situație, a depus toate eforturile pentru eliberarea cetățeanului
român. Fiecare instituție reprezentată în această structură a acționat și acționează cu
instrumentele și metodele specifice, conform competențelor stabilite prin legislația
națională în vigoare.
Efortul concertat al instituțiilor participante la Celula de criză s-a concentrat
simultan pe identificarea unor soluții viabile de eliberare a ostaticului și pe gestionarea
relației autorităților române cu familia acestuia.
Instituțiile specializate sunt permanent conectate la situația din teren, acestea
dezvoltând spectrul relațional atât cu entități statale și non statale din regiune, cât și cu
instituțiile specializate partenere care operează pe acest spațiu.
De asemenea, Președintele României este în permanență informat despre evoluția
situației de securitate din zonă și despre eforturile Celulei de criză pentru punerea în
libertate a domnului Iulian Gherguț.
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