Călărași: Un elev a fost
amendat cu 1.000 de lei
fiindcă ar fi strigat “M–e
Poliția Română”!

Gest ridicol comis de un polițist recent angajat în cadrul
Poliției Municipiului Călărași, în cadrul Biroului de Ordine
Publică. Este vorba de agentul Georgian Palașcă, acesta

aplicând o amendă de 1.000 de lei, unui adolescent, elev în
cadrul Colegiului Economic Călărași, dintr-un motiv inventat,
conform afirmațiilor celui sancționat.
A lezat onoarea instituției
Polițistul a completat procesul-verbal cu numărul 008776, din
data de 20 martie 2018, motivând următoarele: “Susnumitul,
aflându-se în incinta liceului Economic Călărași de pe strada
Dobrogei, a adresat expresii și cuvinte jignitoare ce nu pot
fi redate în prezentul proces verbal la adresa organelor de
poliție.” Mai precis, adolescentului i s-ar fi reproșat faptul
că ar fi strigat, de la geamul unității de învățământ,
expresia: “M–e Poliția Română”. Elevului i s-a aplicat o
contravenție, în valoare de 1.000 de lei, în baza art. 2, pct.
1, din Legea 61/1991, care prevede că este contravenție
săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene,
proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare,
ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau
bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea
publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze
demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice.
Nu există martori
Polițistul Palașcă afirmă, în procesul-verbal, că o astfel de
faptă este sancționată conform art. 3, pct. 2, din Legea
61/1991, privind ordinea și liniștea publică. Legea prevede o
sancțiune maximă de 1.000 de lei. Nu există nici un martor
care să confirme spusele agentului constatator. De altfel,
procesul-verbal de contravenție nu consemnează așa ceva.
Agentul Georgian Palașcă, recent venit de pe băncile școlilor
de agenți de poliție, anterior a fost elevul Colegiului
Economic Călărași. Acesta a intrat în incinta unității de
învățământ, fără să anunțe conducerea liceului. Cel sancționat
nu recunoaște fapta: “Susțin că nu am adresat injurii
organelor de poliție și că dânșii nu s-au prezentat și au
vorbit pe un ton nefiresc”, s-a consemnat pe procesul-verbal.

Alte expresii consacrate

La mijloc, se pare că este vorba de o răzbunare a agentului
Georgian Palașcă, acesta fiind, cu puțin timp în urmă, coleg
cu elevul sancționat. În fapt, dacă ar fi fost real,
sancțiunea aplicată a fost la nivelul ei maxim, deși legea
prevede limite ale amenzii între 200 și 1.000 lei. Un polițist
cu mai multă experiență, în cazul în care ar fi fost
adevărată, ar fi tratat această faptă cu mai multă înțelegere.
E adevărat, Legea 61/1991 privind ordinea și liniștea publică
sancționează derapajele verbale, în spațiul public (inclusiv
pe rețelele sociale, identificate tot spațiu public). Însă, pe
stadioane, astfel de expresii, adresate rivalelor, sunt fapte
obișnuite. La fel și în cadrul manifestațiilor publice cu
caracter civic sau politic. “M–e Dragnea” e deja o expresie
consacrată. “M–e PSD” e o expresie intrată în limbajul uzual.
Iar expresia “M–e Carmen Dan” credem că nu-i deranjează nici
pe angajații din cadrul ministerului de interne. În cadrul
actelor artistice, astfel de expresii, la adresa statului sau
a reprezentanților acestuia, inclusiv a forțelor de ordine,
identificate drept forțe represive, sunt deja acte reflexe.

