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Doi agenți de poliție din cadrul compartimentului de ordine publică al Poliției Oraș
Dolhasca – IPJ Suceava, aflați în timpul serviciului au fost ultragiați!
Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, în data de 14
februarie agresorul ”în timp ce se afla pe o stradă din mediul urban, în apropierea
locuinţei sale, a exercitat acte de violenţă fizică faţă de doi agenţi de poliţie care se aflau
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, lovindu-l pe unul dintre aceştia cu o bâtă de lemn
la nivelul toracelui, în partea stângă, cauzându-i leziuni traumatice care necesită un
număr de 3-5 zile îngrijiri medicale, iar pe celălalt cu pumnul la nivelul feţei, cauzându-i
leziuni traumatice care necesită un număr de 4-6 zile îngrijiri medicale. În acelaşi
context, folosind o bâtă din lemn, a lovit autospeciala de poliţie, folosită la intervenţie de
către cei doi agenţi de poliţie, la nivelul geamului portierei stânga faţă şi peste oglinda
stângă faţă, distrugându-le. Prejudiciul cauzat se ridică la suma de 1.822,82 lei”.
În data de 16 februarie suspectul a fost reținut 24 de ore, iar pe data de 17
februarie magistrații Judecătoriei Fălticeni, în urma probelor administrate, au dispus
măsura arestării preventive a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.
Reamintim că potrivit Codului Penal ultrajul reprezintă ”Ameninţarea săvârşită
nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea
corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva
unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat,
aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii.
...Faptele comise asupra unui poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa
prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.”
Având în vedere că în ultima perioadă infracțiunile de ultraj s-au înmulțit, deși prin
Legea nr. 192/2019 s-a intervenit legislativ pentru modificarea actelor normative în
scopul creșterii autorității poliției, considerăm că acest prim pas trebuie urmat de
îmbunătățirea cadrului normativ referitor la uzul de armă și la creșterea pedepselor
pentru infracțiunea de ultraj.
Organizația profesională își exprimă încă o dată îndemnul către reprezentanții
societății românești, formatorii de opinie și toți cetățenii de a promova polițistul ca un
reprezentant al autorității și apărător al regulilor și normelor comunității.
Corpul Național al Polițiștilor este alături de agenții de poliție care au acționat cu
fermitate și curaj și 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 nostri
aflați zilnic în slujba cetățeanului.
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