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MARDEIASII LUI VELA - Imagini horror cu zeci de pumni carati de un politist unui barbat prins in Capitala fara
declaratie. Asa se implementeaza cu fermitate ordonantele militare. Indiferent de ce ar fi facut barbatul lovit,
comportamentul politistului nu are nicio scuza. Politistul era obligat doar sa il incatuseze pe barbat si sa il
duca la sectie (Video)
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Iata modul in care anumiti politisti inteleg sa puna in aplicare ordonantele militare emise pe timpul starii de
urgenta. Un politist a rupt cu bataia un barbat pe care il prinsese fara documente care sa justifice ce cauta
pe strada la acea ora si care ar fi refuzat sa se legitimeze. Nimic nu justifica insa un asemenea
comportament, indiferent ce ar fi facut barbatul lovit. Tocmai de aceea ministrul de Interne Marcel
Vela trebuie sa dispuna de urgenta indepartarea din sistem a politistului.
Incidentul a avut loc in noaptea de 7 spre 8 aprilie 2020. Dupa cum veti vedea in clipul de mai jos, un barbat este
pur si simplu luat la pumni de catre un politist, iar altul este fugarit in plina strada de catre fortele de ordine.
Imaginile au scandalizat opinia publica, iar Politia Capitalei a anuntat ca au fost declansate cercetari fata de
politistul agresor.
Iata comunicatul Politiei Capitalei:
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“Cu privire la imaginile aparute in spatiul public, va facem cunoscut faptul in noaptea de 7/8 aprilie, doi barbati au
fost opriti de catre un echipaj al Sectiei 9 Politie, in vederea legitimarii si verificarii documentelor prevazute de
Ordonantele Militare. Barbatii au refuzat legitimarea si au fost condusi la subunitatea de politie, unde au fost
sanctionati contraventional, fiecare, cu suma de 200 lei, conform prevederilor Legii nr 61/1991, precum si cu suma
de 10.000 lei având in vedere ca nu detineau documentele prevazute de Ordonantele Militare.

Cu privire la modul in care a actionat politistul, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a
sesizat din oficiu si a demarat cercetari prin structura de control intern, urmand a fi dispuse masuri legale
”.
Apararea politistului
In apararea politistului a sarit sindicatul Europol, care sustine ca ambii barbati opriti de echipajul de ordine publica
ar fi fost beti, ar fi injurat, iar unul dintre ei ar fi sarit sa-l scuipe si sa-l bata pe un agentul agresor:
“Realitatea din spatele imaginilor 'scandaloase' care au devenit virale. Azi noapte, o patrula de ordine publica
opreste 2 persoane pentru a verifica motivul prezentei lor pe strada. Barbatii, aflati in stare de ebrietate incep sa ii
injure pe politisti, le spun cum 'fac ceva pe ordonantele militare' si ii trimit pe politisti...la origini.
Sunt somati sa inceteze si sa se legitimeze, acestia refuza. Unul dintre ei fuge, iar celalalt il scuipa pe politist in fata
si incearca sa il loveasca rupandu-i epoletii.
Colegul nostru incearca sa il imobilizeze pe barbat si ii aplica mai multe lovituri de pumni la nivel fetei pentru a-l
destabiliza cu scopul imobilizarii. Intre timp, celalalt coleg cere sprijin prin statia de emisie receptie.
Era bine daca video-ul era prezentat in integralitate, nu doar de la momentul in care cei doi smardoi, cu istoric
delincvent, se smiorcaie si striga dupa ajutor, dupa ce in prealabil, bauti fiind, injurau si mictionau pe Politie, politisti
si pe lege...
P.S. Ambele persoane au fost sanctionate pentru refuz de legitimare si nerespectarea restrictiilor de circulatie.
Barbatul care a scuipat politistul nu se afla in evidentele DSP si nu s-au impus masuri de izolare”.
Filmul existent pe Internet nu surprinde insa si varianta sindicatului Europol. Chiar si asa sa fie, cum sustine
Europol, politistul agresor nu are nicio scuza pentru modul violent in care s-a comportat. Scuipat, injurat
sau lovit, acesta nu trebuia decat sa il incatuseze pe barbat si sa il duca la sectie, unde i s-ar fi facut dosar
penal pentru ultraj. De altfel, comunicatul Politiei Capitalei nu precizeaza nimic despre un dosar penal de
ultraj, or nu credem ca politistii nu ar fi deschis o asemenea cauza daca lucrurile ar fi stat asa cum pretinde
Europol.
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