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După scandalul plăcuţelor de înmatriculare, val de reacţii negative la adresa Poliţiei

„Miliţienii” amendaţi de cetăţeni
În cursul zilei de marți,
purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere a scris pe pagina de Facebook a Poliției Române că toți cei care jignesc
polițiștii să nu mai apeleze
la ei când au probleme, ci la
„popi sau vecini”. Postarea
a stârnit un val de reacţii pe
reţele de socializare.

„Pentru toţi care jigniţi şi
urâţi Poliţia Română, vă rog ca
data viitoare când aveţi probleme să apelaţi la oricine altcineva, nu la poliţie. Când vă fură
bunurile, când vă agresează pe
stradă, la accidente rutiere, vă
rog să apelaţi la vecini, la popi,
la rude, dar nu la poliţie”, a
scris Ovidiu Munteanu pe pagina de Facebook a Poliției.
Șeful Brigăzii Rutiere, Victor Gîlceavă, îşi apără subordonatul, declarând că mesajul
postat de Ovidiu Munteanu va
fi analizat, precizând că cel din
urmă nu a anticipat că postarea
va fi preluată.
„Relaționând cu colegul
meu, se pare că nu a anticipat
faptul că acel mesaj va fi preluat și asociat cu calitatea și cu
poziția pe care o deține el la
Brigada Rutieră și că nu a avut
sub nicio formă intenția de a
implica Brigada Rutieră întrun eventual subiect nou alături
de cele care au tot fost și există. (...) În prezent, știu că mesajul a fost șters. Așa cum știți
deja, orice subiect care poate
afecta imaginea sau prestigiul
instituției este verificat și la
nivelul structurilor noastre interne, urmând a se face o propunere corespunzătoare prin
raportare și la ce rezultă din
verificările efectuate. Subiectul este încă la început. Vedem
în ce măsură, nu pot emite un
punct de vedere acum cu privire la soluția finală”, a declarat
Victor Gîlceavă, șeful Brigăzii
Rutiere.
Acesta a mai subliniat că nu
încearcă să îi caute scuze lui
Ovidiu Munteanu, precizând,
totodată că vor fi analizate mai
multe aspecte, inclusiv cele ce
țin de conduita lui.
Brigada Rutieră a precizat,
miercuri, că mesajul postat pe
pagina Poliției Române de purtătorul de cuvânt al instituției,
Ovidiu Munteanu, care a scris

că cei care jignesc poliția să
apeleze în viitor la „popi, vecini și rude” atunci când sunt
agresați, este o opinie personală.

Amendat şi de colegi

Polițistul Marian Godină a
reacționat la mesajul postat de
purtătorul de cuvânt al Brăgăzii Rutiere, care a scris că cei
care jignesc poliția să apeleze în viitor la „popi, vecini și
rude”, și spune că i-ar plăcea
ca la bancomat, la salariu, să-i
apară mesajul „aici nu e bani,
mergi la un popă”.
„Pagina de Facebook a
Poliției Române a ajuns să aibă
recenzii de 1.6 din 5. Era de
așteptat și am spus de la început că urmările acestei situații
vor fi decontate de Poliție. Colegii de la București au gestionat foarte prost situația și
continuă să se afunde, în loc să
reacționeze cu calm și cât mai
inteligent. Poate n-ar fi rău să
întrebe dacă nu știu. Trist e că,
citind review-urile de o stea,
am văzut că foarte multe sunt
scrise până și de polițiști. M-a
iritat rău să văd de dimineață
acest review lăsat de unul dintre purtătorii de cuvânt ai Brigăzii Poliției Rutiere pe pagina
Poliției Române. Cumva, numi explic cum, s-a «gândit» el
să le pună la punct pe cele peste 20000 de persoane care au
acordat o stea, explicându-le el
că, dacă nu le convine poliția,

atunci când vor avea probleme,
să se ducă la popi, rude etc. O
să-i explic acestui «coleg» că
inteligentul mesaj al lui afectează mii de polițiști care își
fac treaba și care nu au nicio
vină pentru gafele altora. Dacă
ar lucra în mediul privat și ar
ști că ziua de salariu s-ar putea
să nu vină lună de lună pentru
că nu-s bani sau dacă ar avea
o firmă și lunar s-ar duce cu
tașca de bani pe la ANAF ca să
lase dările la stat, poate nu ar
mai gândi așa. Mai pe înțelesul
lui, peste 20.000 de oameni
sunt revoltați, pe bună dreptate, că banii lor au fost folosiți
pentru ca vreunul dintre șefi
să își stoarcă mintea, să trimită adrese pe la Interpol și alte
structuri, pe la toate inspectoratele din țară, doar, doar o găsi
o chichiță pentru a rezolva un
caz complex și a se gudura apoi
pe lângă vreun șef mai mare că
a soluționat el speța, așa cum
câinele vine bucuros să-i dai
osul după ce a executat comanda. Cazul complex era despre
un nene care a vrut să facă pe
interesantul și și-a înmatriculat LEGAL o mașină cu niște
numere care să atragă atenția.
Azi o poză, mâine două, azi
într-un oraș, mâine într-altul,
până pleca din țară și lumea îl
uita în câteva zile, autostrăzile
din România nu se dărâmau,
asfaltul nu se întorcea invers,
Carpații rămâneau la locul lor,
Poliția rămânea cu 4.5 stele și

cu o imagine relativ bună. Dar
nuuu!!! Hai să facem din rahat
bici și să transformăm omul în
erou național, iar ce transmitea
el altcuiva să luăm noi până nu
o mai putem duce. Avem morți
pe șosele, trafic sugrumat, dar
cumva, ne încurcă unul care
merge cu numere fără cifre și
viața în România nu mai poate
continua cu ăla pe străzi”, scrie
miercuri pe Facebook Marian
Godină.
„Ce-i explici copilului dacă
îl vede pe stradă și te întreabă ce înseamnă??? Dar vaaai,
ne-am înroșit la auzirea acestui argument pe cât de prost
pe atât de ipocrit. Dar ce te
faci dacă-i explici copilului
că Parlamentul României este
organul reprezentativ suprem
și unica autoritate legiuitoare
a României și, uitându-se la
televizor, vine și te întreabă ce
înseamnă sex anal? Cu mu*a
îi mai explici cumva, dar cu
sexul anal n-ai cum s-o dai la
întors, trebuie să te apuci să-i
explici copilului, că e curios.
P.S. Mi-ar plăcea ca acestui coleg care a postat această
aberatie, luna viitoare când
bagă cardul în bancomat să-i
apară pe ecran: aici nu „e”
bani, mergi la o mătușă, la o
casă de binefacere, la un popă,
o rudă înstărită sau la cine
vrei tu, românii nu mai plătesc
taxe pentru slugi”, a continuat
polițistul. n

Sindicatul poliţiştilor

Agenţii să ceară
dispoziţii scrise

Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie
le-a cerut, ieri, agenților de poliție, cu referire la cazul românului venit din Suedia cu
număr de înmatriculare M...PSD, să ceară
dispoziții scrise când au suspiciuni asupra
ordinelor primite, ca să evite astfel cercetarea disciplinară sau penală.
„«Eminențele cenușii» din birourile Poliției
Române, din proprie inițiativă sau ca urmare
a unor ordine primite, au efectuat o serie de
demersuri către statul suedez cu privire la
numerele respective, auzind de Convenția de
la Viena asupra circulației rutiere, au început să o studieze, dar se pare că au uitat de
Convenția pentru apărarea drepturilor omului
și a libertăților fundamentale, materie ce ar
trebui predată în școală. Prin corespondența
cu autoritățile suedeze se căuta o variantă prin
care să-i fie retrase numerele sau orice altă
alternativă, astfel încât să nu mai poată circula,
lăsând impresia că Poliția Română este neputiincioasă și nu știe cum să acționăm în această
situație, legislația din România nefiind aliniată
la cea europeană/internațională”, se arată întrun comunicat de presă al Sindicatul Naţional al
Agenţilor de Poliţie din România.
Sindicaliștii le recomandă polițiștilor care
au dubii cu referire la ordinele primite să ceară
aceste dispoziții în scris, pentru a evita cercetarea disciplinară sau chiar penală.
„În spațiul public, Poliția Română este
suspectată, pe bună dreptate, că acționează
la comanda politică și că are specialiști bine
plătiți, cu salarii de excelență, dar care nu
cunosc legea și nu știu cum trebuie să acționeze
în astfel de situații. În urma acestui scandal
care depășește granițele țării, probabil că
vinovați vor fi găsiți tot agenții de poliție, eventual doamna polițist care a asistat la ridicarea
plăcuțelor vedetă, noi doar ne întrebăm ce căuta ofițerul coordonator la fața locului, întâmplare sau ordin primit?! Prin natura meseriei,
polițiștii întâmpină tot felul de situații inedite
în activitatea lor, ei având obligația de a aplica
legea, nu de a acționa după cum dispune un șef
sau altul, de aceea solicităm tuturor agenților
de poliție să ceară dispoziții scrise când au
suspiciuni asupra ordinelor primite, ca să evite
astfel cercetarea lor disciplinară/penală, ulterior”, potrivit sursei citate.
Dacă va fi nevoie, Sindicatul Național al
Agenților de Poliție anunță că va asigura suport
juridic polițiștilor de frontieră și oricărui agent
de poliție implicat în acest caz, cu mențiunea
că doar polițiștii de frontieră au fost instruiți cu
privire la Convenția ONU de la Viena ratificată
în 1980 de statul român, la care nu au fost depuse amendamente privind ultimele modificări.
Sindicaliștii mai transmit că, în cazul în care
se va demonstra că ridicarea plăcuțelor-vedetă
a fost făcută ca urmare a unui ordin politic,
atunci se poate vorbi și despre conducerea unui
nou ,,stat paralel”. n

