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Corpul Național al Polițiștilor îi felicită pe agenții de poliție Nițu Eduard,
Macovei Bogdan și Condurache Cristian din cadrul Poliției Municipiului Tecuci - IPJ
Galați pentru curajul, profesionalismul și fermitatea cu care au acționat.
Astăzi 16 decembrie 2019, în jurul orelor 16.30, în timp ce se aflau în
patrulare cu autospeciala din dotare pe strada Cuza Vodă din municipiul Tecuci,
agenții de poliție au auzit strigăte de ajutor. Au coborât din mașină, iar agentul de
poliție Nițu Eduard ajuns primul și a observat o femeie care se află căzută la
pamânt și cerea ajutor și pe agresor cu un cuțit foarte mare în mână încercând să o
atace, victima reușind să se apere cu un cadru metalic, având picioarele imobilizate
în ghips. Imediat agentul de poliție i-a solicitat să înceteze acțiunile sale violente și
să lase cuțitul din mână. Agresorul nu s-a conformat și a început să se îndrepte
către polițist, schimbând și cuțitul în mâna dreaptă cu intenția clară de a îl lovi.
Polițistul i-a mai solicitat verbal încă o dată să înceteze acțiunile sale, acesta
neconformându-se. În această situație agentul de poliție a făcut uz de armă
trăgând 2 focuri în plan vertical. Agresorul a părut că se sperie, a încetat să mai
înainteze către polițist, dar s-a îndreptat către victima sa cu intenția clară de a o
ataca cu cuțitul. În acest moment agentul de poliție Condurache Cristian a folosit
spray-ul iritant lacrimogen din dotare asupra agresorului fără ca acestă acțiune să-l
facă pe agresor să se oprească din acțiunea sa. Agentul de poliție Nițu Eduard
văzând că viața femeii era în pericol a decis să folosească armamentul și a executat
foc la nivelul membrelor inferioare ale agresorului, reușind să-l oprească pe agresor
și să salveze viața femeii.
La fața locului a fost solicitată ambulanța, care a sosit în circa 3 minute
bărbatului fiindu-i acordat primul ajutor și transportat la Spitalul Municipal Tecuci.
În prezent acesta se află internat la Spitalul Municipal Galați, aflându-se în afara
oricărui pericol.
În cauză se continuă cercetările sub coordonarea procurorilor din Parchetul de
pe lângă Judecătoria Tecuci pentru ultraj, violență în familie și tulburarea ordinii și
liniștii publice.
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, norme care intră în vigoare începând
cu 27 ianuarie 2020, 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 data cererea către reprezentanții
societății românești, formatorilor de opinie și tuturor cetățenilor 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 nostri aflați zilnic în slujba cetățeanului.
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