(video) Politicianul care È™i-a arÄƒtat â€•organulâ€• orga
trimis Ã®n judecatÄƒ!
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Fostul consilier local PSD, Bogdan Udroiu, este trimis în judecatÄƒ în luna mai pentru ameninÅ£are, tulburarea ordin
ÅŸi liniÅŸtii publice ÅŸi ultraj contra bunelor moravuri. Pe 5 iunie 2017, Bogdan Udroiu, la acea vreme consilier loca
PSD la Mioveni ÅŸi preÅŸedinte al Consiliului de AdministraÅ£ie al Regiei JudeÅ£ene de Drumuri ArgeÅŸ, a fÄƒcu
într-un bar din Mioveni ÅŸi ulterior la sediul poliÅ£iei din oraÅŸ, unde ÅŸi-a arÄƒtat organul sexual, i-a înjurat pe o
legii ÅŸi a ameninÅ£at cu moartea un profesor.

Un poliÅ£ist l-a filmat, iar înregistrarea video distribuitÄƒ pe internet a ajuns rapid viralÄƒ, fÄƒcând ocolul Å£Äƒrii.
scandalului iscat atunci, Bogdan Udroiu, învÄƒÅ£Äƒtor de profesie ÅŸi fost inspector ÅŸcolar general adjunct, ÅŸi-a
demisia din Consiliul Local Mioveni ÅŸi din cea de preÅŸedinte al Regiei JudeÅ£ene de Drumuri ArgeÅŸ.
Sursa: Adevarul.ro
UPDATE:

Conform comunicatului emis de PoliÈ›ia ArgeÈ™:
?Referitor la imaginile apÄƒrute în spaÈ›iu public privind intervenÈ›ia
poliÈ›iÈ™tilor din cadrul PoliÈ›iei OraÈ™ului Mioveni, la data de 5 iunie a.c.,
la o sesizare primitÄƒ prin Sistemul NaÈ›ional Unic pentru Apeluri de
UrgenÈ›Äƒ 112, vÄƒ informÄƒm cÄƒ în urma interveÈ›iei a fost întocmit dosar de
cercetare penalÄƒ sub aspectul sÄƒvârÈ™irii infracÈ›iunii de tulburarea ordinii
È™i liniÈ™tii publice. TotodatÄƒ, conducerea Inspectoratului de PoliÈ›ie
JudeÈ›ean ArgeÈ™ a dispus structurilor competente verificarea moduluiintervenÈ›ie
de
a poliÈ›iÈ™tilor la respectivul evenimen

De asemenea, cu puÈ›in timp in urmÄƒ, Consiliul JudeÈ›ean a transmis un comunicat prin care anunÈ›Äƒ cÄƒ Bogda
Udroiu È™i-a dat demisia, azi, din funcÈ›ia de preÈ™edinte al Consiliului de AdministraÈ›ie al Regiei JudeÈ›ene de
Drumuri ArgeÈ™.

Le-a arÄƒtat poliÅ£iÅŸtilor ?organul? din pantaloni
Consilierul local din Mioveni, pesedistul Bogdan Udroiu, a întrecut orice mÄƒsurÄƒ a bunul simÅ£ sÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ,
l chiar ÅŸi pe Boureanu, adÄƒugând la înjurÄƒturi ÅŸi reacÅ£ii violente ÅŸi un gest de o obscenitate înjositoare. I-a ameni
poliÅ£iÅŸti cu ?instrumentul? din nÄƒdragi, singurul cap cu care mai gândea la acel moment, cel de pe umeri fiind inundat c
bÄƒuturÄƒ!
Mi-a dat cu pumnul în faÅ£Äƒ, în maÅŸinÄƒ!

În a doua zi de Rusalii, Bogdan Udoriu, îmbibat bine cu alcool, a fÄƒcut scandal într-un bar din oraÅŸul Mioveni. A fÄƒcut a
mult tÄƒmbÄƒlÄƒu încât patronul localului a fost nevoit sÄƒ cheme PoliÅ£ia ÅŸi a fost dus la secÅ£ie. Luat pe sus de oame
acesta a început sÄƒ îÅŸi verse nervii pe ei, unul dintre poliÅ£iÅŸti declarând cÄƒ
l-a ÅŸi
?Mi-a
dat lovit:
cu pumnul în faÅ£Äƒ, în maÅŸin
, iar colegul martor la incident a completat: ?L-a înjurat de mÄƒ-sa, de copiii!?.

DacÄƒ pui mâna pe mine, Å£i-o rup!
La intrarea în secÅ£ie a continuat show-ul, care a fost ÅŸi înregistrat audio-video. Bogdan Udoriu, consilier local, a început
arunce cu înjurÄƒturi, mai rÄƒu ca la uÅŸa cortului. Replicile acestuia nici mÄƒcar nu pot fi reproduse în scris. Åži-a arunca
maieul în poliÅ£iÅŸti ÅŸi i-a jignit pe aceÅŸtia.
?DacÄƒ pui mâna pe mine îÅ£i rup mâna!?, ?Mâncami-ai p... de prÄƒpÄƒdit!?
. Doi poliÅ£iÅŸti l-au Å£inut ca sÄƒ nu se ia la bÄƒtaie cu un altul. Punctul culminant a fost când acesta ÅŸi-a scos cu nonÅŸ
?instrumentul? din pantaloni ÅŸi l-a arÄƒtat celor din secÅ£ie, dupÄƒ cum se poate vedea ÅŸi în imagini.

Bogdan Udroiu este consilier local, de profesie învÄƒÅ£Äƒtor, ÅŸef al Cosiliului de AdministraÅ£ie al Regiei de Drumuri Å
director al societÄƒÅ£ii de ConstrucÅ£ii ReparaÅ£ii Mioveni.

