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În urma unui eveniment produs pe DN15, comuna Tarcău, localitatea Straja,
județul Neamț, un polițist a fost ultragiat!
În data de 21.06.2020, un echipaj al poliției rutiere din cadrul IPJ Neamt a fost sesizat
de o persoană de sex feminin despre o altercație în trafic cu un alt conducător auto.
Persoana a indicat polițiștilor conducătorul auto care a fost implicat în incident. Polițiștii
l-au legitimat, au stabilit că se numește GF, dintr-o localitate din județul Neamț.
Deoarece conducătorul auto emana halenă alcoolică, unul dintre polițiști a încercat să
procedeze la testarea acestuia cu aparatul etilotest, moment în care conducătorul auto
l-a lovit cu capul în zona feței. În acel moment polițiștii au aplicat procedurile legale de
imobilizare și încătușare, după care au finalizat procedura de testare cu aparatul
etilotest rezultatul fiind de 0,85 mg/l de alcool pur în aerul expirat. În urma acestui
rezultat a fost condus către un centru de sănătate în scopul recoltării mostrelor biologice
în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge, conducătorul auto refuzând
îndeplinirea acestei obligației legale (infracțiune prevăzută de art. 337 din Codul Penal
și pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani). Pe timpul transportului spre sediul poliției
conducătorul auto a proferat injurii la adresa polițistului, amenințându-l cu moartea.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz a preluat cercetările, care au continuat sub
coordonarea procurorului și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj faptă prevăzută
de art. 257 Cod penal.
Polițistul nu a suferit vătămări corporale grave și se află în afara oricărui pericol.
La data de 22.06.2020, Judecătoria Bicaz a dispus față de inculpatul GF, măsura
arestului preventiv pentru o perioadă de 30 zile sub aspectul comiterii infracțiunilor de
ultraj și refuzul recoltării de mostre biologice.
Organizația profesională își exprimă încă o dată cererea către reprezentanții
societății românești, formatorii de opinie și toti cetățenii să considere și să
promoveze polițistul ca un reprezentant al autorității și apărător al regulilor și
normelor comunității.
Corpul Național al Polițiștilor îi asigură pe toți polițiștii de sprijinul organizației
în respectarea drepturilor profesionale și totodată evidențiază că meseria de
polițist este una cu provocări și riscuri zilnice, dar acestea sunt cunoscute și
asumate de toți colegii noștri aflați zilnic în slujba cetățeanului.
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