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DECLARAȚIE DE PRESĂ
În data de 12 martie 2018 a apărut în ziarul MONITORUL EXPRES un articol intitulat
”UN CAZ CU MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE- BĂTUȚI DE POLIȚIȘTI SĂ
RECUNOASCĂ UN FURT?” în care se prezintă povestea a doi frați din municipiul Săcele,
Pavel și Samuel Borzoș, așa cum mama lor, Elena Borzoș, a relatat-o ziariștilor. Parcurgerea
respectivului articol ne înfățișează ample citate din declarația acesteia, prin care acuză
presupuse abuzuri comise de polițiștii brașoveni, de avocați , procurori, medici și judecători.
Polițiștii sunt prezentați, atât în declarațiile mamei îndurerate, cât și în completările autorului
articolului, sintetizate chiar în titluri date diverselor paragrafe, ca fiind extrem de violenți, fără
minimă aplecare pentru respectarea drepturilor omului, fără nicio preocupare pentru
administrarea în mod corect a probatoriului, mânați parcă toți de o dorință absurdă de a rezolva
un dosar penal prin punerea sub acuzare a celor doi frați, făra nicio probă, ci doar prin
smulgerea, prin orice metode, a unor recunoașteri formale și împiedicarea celor doi de a se
apăra și de a propune probe în apărarea lor. Mai mult, este prezentat cum abuzurile polițiștilor
sunt urmate de abuzuri ale apărătorilor din oficiu, ale procurorilor , medicilor și, în final, ale
magistraților, ca și cum toate elementele sistemului judecătoresc s-au unit pentru a-i acuza pe
nedrept pe cei doi frați ( ambii cercetați și pentru alte fapte penale în trecut, unul cu
antecedente din perioada minorității și urmărit internațional la data reținerii) și de a-i priva
de un proces corect și echitabil.
Considerăm că prin astfel de articole, în care se prezintă povestea doar din prisma unei
singure părți, în care acuzațiile prezentate nu sunt susținute și de alte probe, în care se profită
de faptul că faptele reclamate de doamna Borzos Elena fac obiectul unui dosar de cercetare
penală în care se efectuează cercetări sub supravegherea unui procuror, iar polițiștilor le este
interzis să divulge date din acest dosar pentru a se putea apăra, se aduce atingere onoarei și
demnității meseriei de polițist.
Încercarea dumneavoastră de a găsi senzaționalul acolo unde nu este, a fost o surpriză
pentru noi, având în vedere că trustul dumneavoastră de presă, cu activitate îndelungată și
apreciată de către toți brașovenii, nu este cunoscut cu astfel de practici.
Prezentarea trunchiată a unei cauze, prin omiterea aspectelor care vin în contradicție cu
povestea relatată de mama celor doi inculpați ( la dosarul penal au fost administrate mult mai
multe probe decât ați prezentat dumneavoastră), relatarea unor aspecte fanteziste care vin în
contradicție flagrantă cu prevederile legislației penale în vigoare (avocatul și inculpații au
acces neîngrădit la dosarul de cercetare penală, iar verificarea legalitatății sesizării instanței
și legalității administrării probelor s-a efectuat în camera preliminară de un magistrat ),
prezentarea presupuselor violențe exercitate de polițiști fără se pune la îndoială veridicitatea
acestor declarații, ( nu este primul caz în care membrii familiei respective sunt trimiși în fața
instanțelor de judecată pentru fapte penale grave, iar acest articol vine imediat după ce

instanța de judecată a menținut măsura arestului preventiv pentru cei doi) aruncă o umbră
asupra activității polițiștilor brașoveni, pe care Corpul Național al Polițiștilor - Consiliul
Teritorial Brașov o consideră nemeritată, prin prisma eforturilor și sacrificiilor făcute de toți
polițiștii pentru a asigura liniștea și siguranța Brașovului.
Polițiștii au una din cele mai complicate meserii. Noi trebuie sa fim în același timp
juriști, sportivi, psihologi, piloți de raliu, mediatori, translatori, luptători de arte marțiale,
trăgători de elită, exemplu de conduită și moralitate în societate și în familie, să vorbim
frumos, să fim prezentabili, să fim hotărâți, fermi, să aplicăm legea cu strictețe, dar societatea
civilă trebuie să ne simtă aproape de ea și să se simtă ocrotită de noi, trebuie să luăm pe moment
decizii în situații pentru care, câteodată, judecătorii, cu tot dosarul în față, nu se pot pune de
acord. În schimb, orice abatere de-a noastră este combătută cu fermitate și sancționată
drastic. Și suntem de acord că așa trebuie să fie, însă, și noi, dacă greșim, avem dreptul la un
proces corect și trebuie să funcționeze și în cazul nostru prezumția de nevinovăție, nu
prezumția de vinovăție.
Activitatea nostră este 100% în slujba cetățeanului și siguranța acestuia este prioritatea
noastră numărul unu, de aceea, vă rugăm pe dumneavoastră, reprezentanții celei de a patra
putere în stat, să ne prezentați activitatea obiectiv și fără părtinire și să faceți tot ce vă stă în
putință pentru a împiedica stigmatizarea acestei nobile meserii.
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