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COMUNICAT
În data de 15 decembrie, în jurul orelor 2.00, Secția 16 din Capitală a fost
sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că persoane tulbură liniștea și ordinea
publică într-un bloc de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4. La
fața locului s-au deplasat două echipaje de poliție din cadrul Secției 16, care au
încercat să legitimeze persoanele care tulburau liniștea publică prin producerea de
zgomote. În urma discuțiilor persoanele au devenit agresive și recalcitrante,
acestea aducând injurii și amenințări polițiștilor și chiar reușind să lovească doi
polițiști. În cele din urmă persoanele implicate au fost conduse la sediul Secției 16
pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele. Acestea
au fost sancționate contravențional pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și
totodată se continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă
Judecătoria Sectorului 4 și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Polițiștii au
primit îngrijiri medicale și se află în afara oricărui pericol.
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor își exprimă îngrijorarea
față de înmulțirea cazurilor de agresiune asupra polițiștilor și constant cere
reprezentanților societății românești, formatorilor de opinie și tuturor cetățenilor să
promoveze polițistul ca un reprezentant al autorității și apărător al regulilor și
normelor comunității.
Prin Legea nr. 192/2019 s-a intervenit legislativ pentru modificarea actelor
normative în scopul creșterii autorității poliției, norme care intră în vigoare începând
cu 27 ianuarie 2020 și trebuie aplicate deopotrivă de catre polițist și cetățean,
considerăm că modificarea legislativă reprezintă un prim pas care trebuie urmat de
îmbunătățirea reglementărilor referitoare la uzul de armă și la creșterea pedepselor
pentru infracțiunea de ultraj.
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 plină de riscuri dar care sunt cunoscute și asumate de toți colegii noștri.
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