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a-un-barbat-a-fost-tarat-si-incatusat-pentru-ca-a-refuzat-sa-fie-termoscanat-la-kaufland-4-echip
aje-cu-8-politisti-fara-masca-au-sarit-pe-om-cu-picioarele-si-i-au-spart-capul

ORORILE PANDEMIEI – Mardeiasii din Politia lui Vela au instituit teroarea in Romania. Un barbat a fost tarat si
incatusat pentru ca a refuzat sa fie termoscanat la Kaufland. 4 echipaje cu 8 politisti fara masca au sarit pe om
cu picioarele si i-au spart capul de caldaram, cu o ferocitate reprobabila. Politia ia partea bezmeticilor in
uniforma, dand vina pe victime: "Se manifestau violent, pe motiv ca nu li s-ar fi permis accesul in magazin,
deoarece au refuzat termoscanarea"

Scris de Elena DUMITRACHE | Data: 21.05.2020 17:50

Dezonorante imagini ne-au fost date sa vedem joi, 21 mai 2020, cand a fost scos la iveala o filmare care arata
barbarismul la care s-a ajuns din cauza masurilor instituite in starea de alerta! Un barbat, cu parul alb, trecut de
varsta de 50 de ani, a fost incatusat cu brutalitate pe 19 mai 2020, impreuna cu sotia sa, si dus la Sectia de
Politie nr. 24 pentru a fi sanctionat contraventional pentru ca a refuzat sa fie termoscanat la intrarea in
magazinul Kaufland din Ferentari. Scenele surprinse la momentul imobilizarii barbatului, dar si a femeii care il
insotea, sunt de un barbarism nefiresc acestor vremuri, modul de actionare al politistilor nefiind, din punctul nostru
de vedere, justificabil daca tinem cont de motivul care a stat la baza interventiei. Si mai ales ca prin modul brutal
de interventie l-au trantit pe barbat cu capul de caldaram putand sa ii provoace moartea (foto).
Atentie, incidentul a avut loc, astfel cum am precizat, in urma cu doua zile, pe 19 mai 2020 si a fost provocat,
chipurile, de faptul ca barbatul a refuzat termoscanarea. Numai ca, in 19 mai 2020 cand barbatul era tarat pe
asfalt de 8 politisti, nu era in vigoare ordinul comun al ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela si al
ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, care prevedea obligativitatea luarii temperaturii la intrarea in magazine.
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Acest ordin a fost adoptat abia in data de 20 mai 2020!
Opinia Lumea Justitiei despre acest incident este ca scena barbara s-a intamplat datorita tovarasiei dintre
paznicii de la Kaufland si politistii din zona care au fost chemati de urgenta sa intervina pentru ca oamenii
au protestat pasnic impotriva interzicerii de a intra in magazin, daca nu se lasa termoscanati. Precizam ca
termoscanarea este un act medical protejat de lege, si ca nu poate fi delegat unui paznic cu 8-10 clase,
cum fac la ora actuala mai toate magazinele, astfel incat este firesc ca oamenii sa ceara sa le fie respectata
viata privata si dreptul de a fi consultati numai de cadre medicale. Unde este respectul pe care marile
magazine ar trebui sa il arate clientilor lor care isi fac cumparaturile la ei in ograda?
Ce sa intelegem vizionand clipul pe care il prezentam mai jos? Ca toti cei care vor refuza termoscanarea
risca sa ajunga la politie, batuti si cu catusele la maini? Ca toti cei care refuza termoscanarea pot oricand
sa fie intinsi pe asfalt de 8 politisti si imobilizat asemenea unui infractor de rand?
Politia Capitalei ia apararea mardeiasilor lui Vela

Politia Capitalei se apara si spune ca interventia politistilor a fost justificata, caci barbatul incatusat, fiind insotit de
un alt barbat si o femeie, s-au "manifestat violent, pe motiv ca nu li s-ar fi permis accesul in magazin, deoarece au
refuzat termoscanarea". Chiar si asa, se justifica cele patru echipaje de politie venite la fata locului si cei 8
politisti fara masca, calare pe un om in etate? Si totusi, ca tot este stare de alerta si Guvernul da amenzi la greu
celor care nu poarta masti, intrebam legitim: de ce politistii care au intervenit la fata locului nu aveau masca
pe fata? Asa inteleg ei sa respecte distantarea sociala si regulile stabilite de autoritati pentru protejarea sanatatii
celor din preajma lor? Ori pentru ca barbatul era deja cu catusele la maini nu mai avea dintr-o data niciun
drept?
Este normal ca politistii care actioneaza pentru imobilizarea unei persoane sa efectueze aceasta manevra
punand in pericol viata acestei persoane?
Intr-adevar, Legea 61/1999 pentru sanctionarea faptelor de incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si
linistii publice prevede la art. 2 alin. 31 ca "refuzul unei persoane date pentru stabilirea identitatii sale sau de a se
prezenta la sediul politiei, la cererea ori invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor de
ordine publica, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu", insa din ce au declarat persoanele vatamate de politisti,
si asa cum se aude pe filmare, oamenii s-au legitimat. De ce au reactionat totusi atat de agresiv politistii?
Din clip se observa cum, in fata magazinului Kaufland din Ferentari barbatul a fost imobilizat initial de trei politisti
pentru ca apoi sa vina intaririle. In total 4 echipaje de politie si 8 politisti. Toti alocati interventiei de la Kaufland
pentru retinerea barbatului si femeii care il insotea pentru ca au refuzat termoscanarea la intarea in magazin.
"V-am dat datele personale", striga femeia, in timp ce era bagata in masina politiei, spuandu-i politistului "dar nu cu
forta". Pe fundal, hulituri si injurii aduse ba persoanelor imobilizate de politisti, ba politistilor.
In acest timp politistii strigau la barbat "lasa mana, da mana" – "dar nu il luati cu forta", zicea in acest timp o femeie
aflata in fata magazinului.
Dupa cate va momente, alte doua echipaje si-au facut aparitia in fata magazinului, momentul fiind decisiv pentru
imobilizarea totala la pamant a barbatului. Se vede din filmare cum, ajuns la fata locului unul dintre politisti,
fara sa stea pe ganduri, il ia de cap pe barbatul aflat deja pe capota masinii, il intinde cu ajutorul colegilor
sai pe caldaram, ii pune catusele si il baga in masina de politie.
Dupa incidentul de la Kaufland Ferentari, barbatul si femeia care au fost dusi la Sectia de Politie nr. 24, au fost
amendati in total cu suma de 3.500 lei, una dintre amenzi fiind ca nu purta masca!
"M-au pus la pamant, mi-au pus piciorul pe cap. Am fost dat cu capul de astfalt. La politie mi-au dat
amenda pentru ca nu aveam masca, desi eram afara", a povestit barbatul dupa incident, potrivit Romania TV.
Iata precizarile Politiei Capitalei facute joi, 21 mai 2020, dupa incidentul din fata magazinului Kaufland:
"La data de 19 mai a.c., prin apel 112 a fost sesizat un scandal in derulare, intr-un centru comercial din sectorul 5.
La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 24 Politie, care au identificat trei persoane, doi barbati si o
femeie, care se manifestau violent, pe motiv ca nu li s-ar fi permis accesul in magazin, deoarece au refuzat
termoscanarea. Persoanele au fost sanctionate contraventional, conform prevederilor Legii nr. 61/1991, pentru
refuz de legitimare, provocare de scandal si impiedicarea interventiei politistilor in indeplinirea obligatiilor de
serviciu".
Publicam in continuare clipul cu momentul de la Kaufland Ferentari:
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