12 Naţional

Luni, 23 iulie 2018

Poliţiştii, după modificările aduse codului rutier - apel către preşedinte

„Este un pariu cu viaţa
cetăţenilor”

Grupul Poliţiştilor Rutieri
din România a transmis, vineri, o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis în
care atrage atenţia că, după
adoptarea unor modificări
la Codul Rutier care vizează
presemnalizarea aparatelor
radar, „numărul accidentelor
rutiere, având cauză viteza
excesivă, va creşte alarmant”.

Poliţiştii cer preşedintelui să
nu promulge legea pe care o
consideră un ”pariu cu viaţa cetăţenilor” şi îi solicită să atace
la Curtea Constituţională prevederile acesteia.
„Dorim, din nou, să tragem
un semnal de alarmă prin care
atenţionăm că numărul accidentelor rutiere, având cauză viteză excesivă, va creşte alarmant
după intrarea în vigoare a acestei legi (vor muri peste 2.000 de
oameni în anul 2019)!!! Domnule Preşedinte, vă rugăm să
nu promulgaţi această lege sau
să atacaţi acest pariu cu viaţa
cetăţenilor la Curtea Constituţională, întrucât considerăm că
nu respectă unul dintre cele mai
importante principii ale Constituţiei, art. 22, alin. (1) «Dreptul la viaţă, precum şi dreptul
la integritatea fizică şi psihică
ale persoanei sunt garantate!»”,
se arată în documentul Grupului Poliţiştilor Rutieri. Potrivit
acestora, în spatele acestei propuneri de modificare legislativă
nu există niciun studiu şi niciun
stat din Uniunea Europeană nu
are astfel de restricţii. În plus,
poliţiştii afirmă că modificările
aduse Codului Rutier „nu fac
decât să pună în pericol viaţă
cetăţenilor acestei ţări prin nerespectarea limitelor de viteză
în lipsa unui control din partea
puterii statului”.
Potrivit art. 2 din O.U.G.
195/2002, «Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie
pe drumurile publice se fac de
către Poliţia Rutieră din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia
să ia măsurile legale în cazul în
care constată încălcări ale acestora», iar impunerea modificărilor adoptate nu face decât să
parafeze o Poliţie Rutieră total
ineficientă în depistarea celor
care produc accidente rutiere.
Această lege nu face decât să
pună o forţă, cum este Poliţia
Rutieră, ce trebuie să asigure
siguranţă cetăţeanului (1.951 de
morţi în anul 2017 din accidente rutiere), într-un bibelou inutil
în prezenţa căruia se va respecta legea, iar în absenţa anunţată
se va merge după bunul plac”,
mai spun poliţiştii. Aceştia
atrag atenţia că „în condiţiile

Poliţiştii susţin că este anormal să presemnalizezi o acţiune de control
intrării în vigoare a acestei legi,
Poliţia Rutieră va fi în imposibilitatea de a-şi execută misiunile şi de a controla respectarea
limitelor de viteză pe drumurile publice”. „În situaţia în care
administratorul drumului public nu montează indicatoare
de presemnalizare a radarelor,
va fi un semnal pentru «teribilişti» de a calca pedala de acceleraţie la maxim, iar Poliţia
Rutieră se va află în imposibilitatea de a proteja viaţa şi integritatea corporală a cetăţenilor,
cum este prevăzut la art. 22 din
Constituţie”, mai spun poliţiştii. În plus, aceştia susţin că
prevederea legislativă potrivit
căreia dispozitivele destinate
măsurării vitezei să se instaleze
exclusiv pe autovehicule care
prezintă înscrisuri şi însemne
distinctive ale Poliţiei Rutiere,
vine în contradicţie cu prevederile altor legi, exempicicând cu
art. 31, alin. 1, lit. h din Legea
218/2002, potrivit cărora „în
realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este
învestit cu exerciţiul autorităţîi
publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale: (...)
să poarte asupra să armamentul şi muniţia necesare, indiferent dacă este în uniformă sau
echipat civil, şi să folosească,
pentru îndeplinirea misiunilor,
autovehicule din dotare, cu sau
fără însemnele distinctive ale
Poliţiei”. „Nu este normal să
presemnalizezi o acţiune de
control, care are caracter inopinat, iar după aceea să creezi
premisele unor piste de curse
pentru conducătorii auto care
au un comportament disimulat
în prezenţa Poliţiei şi disconsiderant în absenţa acesteia”, mai
spun poliţiştii. Agenţi rutieri
atrag atenţia asupra faptului că
„această lege va fi temeiul unor

drumuri şi mai însângerate,
esenţa ascunsă a acesteia fiind
doar populism şi crearea unor
avantaje pentru cei cu autovehicule puternice, care vor să nu
mai răspundă în faţă legii”.
Semnatarii
documentului
menţionează că nici Guvernul
şi nici Ministerul Afacerilor
Interne nu au avizat favorabil
acest document legislativ. Camera Deputaţilor, în calitate de
for decizional, a adoptat, în 5
iulie, un proiect de lege pentru
modificarea art.109 din Ordonanţa de Guvern nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile
publice, care prevede, printre
altele, că prezenţa maşinilor de
poliţie cu radar trebuie presemnalizată prin panouri cu 500 2.000 de metri înainte.

În război
cu iniţiatorul

Grupul Polițiștilor Rutieri
susțin că afirmațiile deputatului
liberal Florin Roman, potrivit
cărora aceștia sunt nemulțumiți
de modificările Codului Rutier
pentru că „dispare șpaga” și ei
nu mai pot fi aroganți afectează
onoarea Poliției, de aceea vor
depune o plângere penală împotriva acestuia.
„Urmare apariţiei în spaţiul
public a unei postări de pe reţeaua de socializare a domnului deputat Florin Roman,
prin care acesta aduce atingere
onoarei şi prestigiului Poliţiei Române prin folosirea unor
cuvinte şi expresii jignitoare la
adresa tuturor poliţiştilor, catalogându-i drept «şpăgari» şi
«ciubucari», Grupul Poliţiştilor
Rutieri din România, prin Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi
Personalului Contractual, analizează oportunitatea înaintării
către unitatea de parchet com-

petenţă a unei plângeri penale
împotriva domnului deputat
Florin Român, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi
pedepsită de art. 296 din Codul
Penal. Totodată, se analizează
şi posibilitatea înaintării către
instanţa competentă a unei acţiuni privind denigrarea personalului Poliţiei Române, prin folosirea în spaţiul public a unor
expresii sau cuvinte menite să
aducă atingere onoarei şi demnităţii poliţiştilor”, au precizat
reprezentanții Grupului Poliţiştilor Rutieri din România.
Liderul Sindicatului Național
al Polițiștilor și Personalului
Contractual din România, Dumitru Coarnă, a declarat că luni
(azi – n.r.) va depune plângerea
personal la parchet.
Drept răspuns, Florin Roman
a scris iarăși pe Facebook, precizând că amenințarea cu un
proces este oportună deoarece
are ocazia să vorbească despre
polițiști.
„Vă amintiți de numeroasele
cazuri în care au fost polițiști
ridicați pentru luare de mita?
Sunt amenințat cu un proces.
Foarte bine, voi avea ocazia sa
vorbesc despre aceste lucruri,
întâlnite peste tot în țară. Grav
mi se pare faptul că acești oameni au în continuare o atitudine agresivă, de milițieni
comuniști, care își permit sa
amenințe public și să încalce legea in mod grosolan. Am o veste proastă pentru acești polițiști
amenințători: nu sunteți mai
presus de lege, iar zbaterea
voastră îmi demonstrează că
nu vă pasă de oameni, ci de
faptul că v-am stricat rânduiala de a sta la pândă pentru ciubuc și planul de amenzi. Câți
șoferi și câte victime aveți pe
conștiința?”, a scris Florin Roman. n

Lecţie pentru ministrul Justiţiei

Niciun dosar pentru
şefia DNA

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ieri, că până la acel moment nu a primit
nicio candidatură pentru ocuparea postului de
șef al DNA, însă este convins că azi, în ultima
zi de înscrieri, vor veni procurori care să-și
depună dosarul.
În cazul în care nici azi nu va fi depus niciun
dosar, procedura se reia.
„În acest moment nu este nici un candidat! Sunt
convins de faptul că mâine vom avea candidaturi.
În caz contrar se va relua procedura. Procedura
se reia și în situatia în care candidatul/candidații
înscris/înscriși este/sunt respins/ respinși!”, a
precizat ministrul Justiției, Tudorel Toader.
Ministerul Justiţiei organizează, în perioada
09 – 30 iulie selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcţia vacantă de
procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Procurorii pot depune cereri de înscriere, pentru
funcția de conducere vacantă, până la data de 23
iulie, (inclusiv), la Direcția resurse umane din
cadrul Ministerului Justiției.
Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile
legale de participare la selecţie și programarea
interviurilor se vor afișa la sediul Ministerului
şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la
data de 24 iulie, participanții urmând a susține,
în perioada 25-27 iulie, un interviu cu ministrul
Tudorel Toader. Rezultatul final se va afișa în
data de 30 iulie. Concursul a fost organizat după
ce preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul
de revocare din funcţia de procuror-şef al DNA a
Laurei Codruţa Kovesi. n

Poliţia şi mesajul anti-PSD

„Rămâne până lucrăm
terenul”
Un mesaj cu conținut obscen la adresa
PSD a fost scris de doi protestatari din ClujNapoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu. Pe o mirişte, au realizat
mecanizat litere cu o lungime de 60 de metri
şi late de trei metri, care compun mesajul
„M..e PSD”.

Sorin Bobiș, un fermier din Cluj care a scris
pe un câmp cu tractorul un mesaj anti-PSD, a
scris vineri seară pe Facebook că a fost rugat
de Poliție să șteargă mesajul. El le-a adresat
utilizatorilor de pe Facebook și întrebarea dacă
a încălcat o lege atunci când a scris mesajul.
Bobiș a scris pe câmp cu litere mari care pot
fi văzute din avioanele care aterizează la Cluj,
dar şi pe şoseaua din apropiere, mesajul „M..e
PSD”.
Mesajul a fost scris joi seara (19 iulie), când
fermierul ajutat de un prieten a lucrat timp de
vreo trei ore. Au avut nevoie doar de un GPS,
niște calcule, un tractor și un combinator, iar
literele lungi de 60 de metri și groase de trei
metri au fost gata. Sâmbătă, aceiași protestatari
au scris pe terenul unui deal din localitatea
Sâmboleni, județul Cluj, mesajul „Vă vedem”
preluat de la protestatarii din Sibiu.
Duminică, poliţiştii din Apahida au discutat cu autorii mesajului, dar nu au reuşit să-i
determine să-l şteargă. Sorin Bobiş a declarat
ieri că le-a explicat polițiștilor că mesajul de pe
deal nu a fost o trivialitate adresată cuiva, ci a
fost vorba despre un mesaj-protest preluat de la
românii veniți din străinătate.
„A fost discuție cât se poate de civilizată,
iar șeful Postului de Poliție Apahida a dorit să
ne cunoască și să afle de ce am scris ceea ce
am scris. Ne-a întrebat dacă vrem să scriem o
declarație, am refuzat, nu s-a lăsat discuția cu
urmări, nu s-a pus problema să fim amendați.
Erau deranjați doar pentru cuvântul obscen
folosit și le-am explicat că nu a fost o trivialitate adresată cuiva, ci a fost vorba despre un mesaj-protest pe care l-am preluat de la românii
veniți din străinătate, nimic altceva. Mesajul va
rămâne pe deal atât timp cât nu vom lucra terenul, care este o miriște, dar când vom începe să
îl lucrăm, peste o săptămână sau două, atunci
va dispărea”, a spus Bobiș. n

