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Politistii DEZVALUIE ca au reaparut planurile de
amenzi pentru nepurtarea mastii de protectie
Sambata noaptea, dupa ce Partidul National Liberal si-a ales noul presedinte,
in persoana premierului Florin Citu, presedintele executiv al Sindicatului
National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, Bogdan Banica, a lansat
in spatiul public acuzatii dure, scrie Bugetul.ro.
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Bogdan Banica dezvaluie ca au reaparut, acum, planurile de amenzi pentru nerespectarea
prevederilor Legii nr. 55/2020, referitoare, printre altele, la obligativitatea purtarii mastii de
protectie in spatiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de
munca.
seful SNPR DECUS face apel la ministrul de Interne, Lucian Bode, si la factorii decizionali
sa lase politistii sa-si faca meseria, sa prinda hoti, violatori si talhari, nu sa alerge dupa „
bunici nemascati care isi plimba nepotii pe aleile dintre blocuri”.
<<„Dupa ce nemernicii aia s-au calcat azi cu miile pe picioare, sfidand toate normele
legislative pentru combaterea pandemiei, voi indrazniti sa ne impuneti sa nu stam 8
prieteni la aceeasi masa, dupa o zi de munca?”

„Dupa ce aceiasi nemernici de politicieni poasta masca cand, cum si daca vor, voi
indrazniti sa scoateti topul de procese-verbale sa ne amendati cand coboram scarile la
metrou fara masca?”
„Dupa ce toate amenzile aplicate in asa-zisele valuri 1, 2 si 3 au fost anulate, fiind declarate
neconstitutionale, de ce mai pierdeti vremea sa mai scrieti una?”
? Sunt intrebari la care colegii mei din operativ, aia din strada, pe care in frunte cu noul
ales ii blamati agresiv, trebuie sa raspunda, din ce in ce mai des, domnule ministru Bode.
??
Sunt intrebari la care colegii mei nu au raspuns, domnule ministru Bode.
Dupa ce azi o tara intreaga a vazut cum ati stat „inghiorlaniti” ca patrupedele behaitoare la
strunga , ce argumente credeti ca va avea politistul de rand incercand sa raspunda
intrebarilor de mai sus?
? Ca si acum cateva luni (inainte ca virusul sa intre in vacanta) factorii decizionali revin cu
dispozitii obsesive referitoare la sanctiunile aplicate de politisti pentru nerespectarea
prevederilor Legii 55/2020 (aia cu masca pe mufa). Daca pe alte linii de munca au cam
disparut planurile de amenzi, au reaparut acum, parca mai agresiv ca niciodata, mai
militienesc ca niciodata, singurul criteriu de evaluare/apreciere al agentului de politie
redevenind numarul cetatenilor sanctionati la Legea 55.
De ce nu ne lasati, domnule ministru Bode, pur si simplu sa ne facem treaba? De ce nu ne
lasati sa ne facem meseria, aceea de #politist?! Daca nu cunoasteti, va reamintesc ca noi
suntem politisti. Politisti care se ocupa in principal cu prevenirea si combaterea
fenomenului infractional, domnule ministru.
Nu mai invrajbiti populatia impotriva uniformei albastre, care pana la urma va apara si
voua dosurile! Nu faceti decat sa continuati si sa alimentati campania de denigrare si de
slabire accentuata a autoritatii Politiei Romane, de la cel mai inalt nivel.
Lasati judiciaristul sa prinda hoti, violatori si talhari, lasati agentii de la ordine publica si
din mediul rural sa mentina ordinea si linistea publica, lasati, domnule ministru, politistul
de economic sa lucreze in dosarele de evaziune fiscala, lasati rutieristul sa „scoata” din
trafic betivii si drogatii! Lasati-ne sa muncim, nu ne impuneti iar sa alergam dupa bunici
„nemascati” care isi plimba nepotii pe aleile dintre blocuri.
Lasati politistul sa munceasca, domnule ministru, nu fiti din nou regizorul unui circ
grotesc pe spatele politistului si al cetateanului de rand!
„Azi o sa actionam pe legea 55, chiar daca ati fost chemati din timpul liber! Cine nu vine cu
rezultate (adica amenzi, asta inseamna „rezultate”), va fi planificat si maine in actiune!” – citat
dintr-un instructaj efectuat in serile trecute de un ilustru adjunct de politie judeteana,
Catalin.
Lasati politistul sa munceasca, lasati politistul sa ramana politist, domnule ministru, in
slujba cetateanului, nu in defavoarea lui! Asa cum a jurat. Asa cum #ati jurat!!>>, este
mesajul lui Bogdan Banica, presedinte executiv al Sindicatului National al Politistilor din Romania

SNPR DECUS.

Plan de amenzi pentru politisti si in perioada starii de urgenta
Anul trecut, Valer Kovacs, vicepresedinte regional al SNPR DECUS, dezvaluia ca, pe perioada
starii de urgenta, a fost impus un plan de amenzi in Politia Romana.
Ca urmare a dezvaluirii sale, Kovacs a fost dat afara din Politia Romana. Ulterior, Valer Kovacs a
fost reprimit in randurile politistilor.
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