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VIDEO (azi noapte)!Conflict în centrul PiteÈ™tiului - POLIÈšISTUL A SCOS ARMA!

Mai multe filmuleÈ›e, postate asearÄƒ târziu în spaÈ›iul online, ilustreazÄƒ un conflict deschis, consumat în centrul PiteÈ™t
un grup de tineri È™i un echipaj de poliÈ›ie al SecÈ›iei 1.

În imaginile postate de martorii oculari, se vede cum unul dintre poliÈ›iÈ™ti scoate arma cÄƒtre È™oferul unui Hyundai, în i
generatÄƒ în jurul intregului incident.

Oficial, reprezentanÈ›ii PoliÈ›iei ArgeÈ™ reproduc urmÄƒtoarea situaÈ›ie de fapt: asearÄƒ, un motociclist venit cu vitezÄƒ d
Casa CÄƒrÈ›ii, cÄƒtre Muntenia, a atras atenÈ›ia unui echipaj de poliÈ›ie care, taman ieÈ™ea din parcarea SecÈ›iei 1, pe lân
PiteÈ™ti. Echipajul s-a luat dupÄƒ motociclist, care nu a oprit nici la primul semafor roÈ™u, nici la la doilea semafor roÈ™u
al treilea semafor roÈ™u...

TânÄƒrul a fost prins abia în zona Ana IpÄƒtescu (fostul sediu PNTCD), unde a fost coborât de pe bolid È™i încÄƒtuÈ™at. Î
poliiÈ™tii fÄƒceau formalitÄƒÈ›ile pentru ridicarea permisului, un Hyundai, în care s-ar fi aflat amici ai motociclistului, a ve
spate È™i a încercat ? susÈ›in poliÈ›iÈ™tii ? sÄƒ intervinÄƒ pentru a-l scÄƒpa pe tânÄƒr.

Astfel s-a iscat o întreagÄƒ agitaÈ›ie, un scandal, în care oamenii legii au încercat sÄƒ convingÄƒ È™oferul Hyundai-ului sÄ
maÈ™ina din stradÄƒ È™i sÄƒ îi lase în pace sÄƒ-È™i indeplineascÄƒ procedurile. BÄƒiatul s-a urcat în maÈ™inÄƒ, arunc
invective la adresa poliÈ›iÈ™tilor, pânÄƒ când, pentru a-l determina sÄƒ elibereze zona, conform procedurii, unul dintre oam
legii a scos pistolul, ameninÈ›ând cu focuri de avertisment în timp ce maÈ™ina demara de pe loc.

È˜oferul Hyundai-ului a tras câÈ›iva metri mai incolo, iar sora sa, care îl însoÈ›ea È™i care rÄƒmÄƒsese pe trotuar, a început
cearÄƒ unei prietene, Ioana, sÄƒ îl anunÈ›e pe tatÄƒl lor.

Circul s-a mutat È™i la SecÈ›ia de PoliÈ›ie, unde - in cele din urmÄƒ- a sosit È™i tatÄƒl celor doi tineri din Hyundai, care a
pare, un om de afaceri din PiteÈ™ti. Acesta a aflat de la oamenii legii, în ciuda protestelor fetei, cum s-au derulat
evenimentele, a ieÈ™ti din secÈ›ie, i-a... mustrat niÈ›el pe cei doi fraÈ›i È™i i-a luat acasÄƒ, împreunÄƒ cu o amendÄƒ de 3
pentru împiedicarea desfÄƒÈ™urÄƒrii, în bune condiÈ›ii, a unei anchete.
Cât despre motocilistul de la care a pornit toatÄƒ nebunia, aceasta s-a ales cu permisul suspendat È™i 580 lei amendÄƒ.

UrmariÈ›i aici ...VIDEO cu evenimentele
!!!

Pe de altÄƒ parte, cumnatul bÄƒiatului din maÈ™ina respectivÄƒ susÈ›ine cÄƒ situaÈ›ia nu ar fi stat nici pe departe aÈ™a cu
poliÈ›iÈ™tii. ProtagoniÈ™tii scandalului - atât motociclistul, cât È™i cei care se aflau în maÈ™ina Hyundai - se întorceau d
dans È™i se îndreptau spre Urban Home. BÄƒrbatul susÈ›ine cÄƒ niciunul nu consumase alcool È™i cÄƒ motociclistul ar fi
bunÄƒvoie la semnalele poliÈ›iei, care l-a acuzat cÄƒ a trecut pe culoarea roÈ™ie a semnaforului. În apÄƒrarea acestuia, grup
tineri susÈ›ine cÄƒ acuzaÈ›ia nu era adevÄƒratÄƒ.

Conform variantei acestora, când a ajuns în zona Teatrului Davila, motocilistul a vÄƒzut echipajul în spatele lui, s-a încadrat
dreapta la semafor, dupÄƒ care a virat È™i a oprit în faÈ›a barului Urban. În momentul în care a ajuns echipajul de PoliÈ›ie la
motocicleta ar fi fost deja opritÄƒ. Tinerii acuzÄƒ cÄƒ, fÄƒrÄƒ a fi legitimat, motociclistul a fost imobilizat din scurt, fiind br
moment în care au ajuns È™i au intervenit prietenii din maÈ™inÄƒ. Cumnatul È™oferului recunoaÈ™te cÄƒ acesta din urm
poliÈ›ist, însÄƒ acuzÄƒ reacÈ›ia omului legii ca fiind disproporÈ›ionat de brutalÄƒ, susÈ›inând cÄƒ acesta s-a repezit peste È
È™i... l-a strâns de gat. Momentul în care poliÈ›istul a scos arma din dotare a fost cel în care tânÄƒrul a pornit motorul sÄƒ tr
partea dreaptÄƒ. Cumnatul È™oferului considerÄƒ cÄƒ, în desfÄƒÈ™urarea evenimentelor, reacÈ›ia poliÈ›iei a fost exagera
cadrul legal de intervenÈ›ie È™i anunÈ›Äƒ cÄƒ tinerii implicaÈ›i în scadal vor face o plângere la Ministerul de Interne cu pri
incidentul din centrul PiteÈ™tiului pe care îl catalogheazÄƒ drept un abuz al PoliÈ›iei care nu trebuie sÄƒ se mai repete.

