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„Bode trebuie sa-si dea demisia!” – Iosefina
Pascal, la GOLD FM
Jurnalista Iosefina Pascal a declarat in cadrul emisiunii “Scamatoriile Iosefinei”,
de la GOLD FM, ca: „Ministrul Lucian Bode este inca in functie dupa ce
masina in care se afla a accidentat cel putin doua alte vehicule. Nici el si nici
soferul masinii de serviciu nu au dosar penal”, scrie Solidnews.ro.
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Iosefina Pascal aduce in discutie un subiect despre care publicul ar fi uitat, si anume accidentul
auto provocat de masina de serviciu cu care circula actualul ministru al Afacerilor Interne, Lucian
Bode, in luna august a anului 2020. „Se mai aude ceva despre acest caz in spatiul public din ziua
de astazi?” – se intreaba jurnalista. „Absolut nu! Iar cu toate astea, acest politruc este inca in
functie. Nu raspunde penal pentru ceea ce a facut. Mai mult decat atat, acesta s-ar fi dus la ski in
Austria in weekend, dupa gravul accident provocat de un politist”.
Lucian Bode nu si-ar asuma absolut nimic, potrivit Iosefinei Pascal. Singura lui scuza in cazul
acciddentului rutier din august 2020 ar fi fost ca dormea pe bancheta din spate. „Daca asemenea
oameni conduc Politia Romana, ce asteptari sa avem de la unu care zice ca era in stare de soc
dupa ce a lovit doua fetite pe trecerea de pietoni, dar aprinde girofarurile” – sustine Iosefina Pascal.

Ce spun imaginile?
„Din imaginile din spatiul public, se vede foarte clar cum pe asfalt, atat pe trecerea de pietoni cat
si inainte si dupa, nu erau urme de franare” – a adaugat jurnalista GOLD FM. „Masina s-a oprit
cateva zeci de metri mai incolo, din inertie. Cand esti socat ca ti-a venit ceva pe capota, franezi.

Ei bine, nu a fost cazul acestui politist. socat fiind, nu stai cu telefonul intr-o mana, cu cealalta
aprinzi girofarurile, iar cu piciorul bruchezi corpul unui copil care zace pe jos, fara suflare”.
sursa video: gandul.ro

„Berechet mai bine statea acasa!
”
seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a facut declaratii vineri seara despre cazul accidentului
in care doua fetite au fost lovite pe trecerea de pietoni de catre o masina a politiei: „in ceea ce
priveste informatiile din spatiul public conform carora purtatorul de cuvant a transmis ca politistul
era in misiune: politistii se afla in misiune atat timp cat se afla in timpul programului. Procurorul a
spus ca nu se afla in misiune in sensul ca nu era o misiune urgenta. Desfasura activitati specifice
politienesti. Politistul nu era intr-o misiune speciala care sa reclame urgenta” – conform G4Media.
„Berechet mai bine statea acasa” – spune Iosefina Pascal. „Acesta nu cunoaste statutul politistului.
Nu exista politist in misiune tot timpul, ci doar politist in exercitiu atributiilor de serviciu. De
asemenea, nu exista misiune urgenta sau mai putin urgenta. Exista doar interventie cand politaiul
este sunat de la sectie si trimis sa ajute undeva. Atunci se pornesc semnalele acustice si vizuale,
mereu impreuna. Ceea ce, repet, nu era cazul”.

Cazul Iosefina Pascal si politistii din timpul noptii
Un abuz din partea politistilor a avut parte chiar Iosefina Pascal, cand, in urma unui protest la
care a aparticipat in calitate de jurnalist, a fost luata la sectie in seara respectiva. Mai multe detalii
aici.
„Sunt ingrijorata de siguranta mea ca cetatean cu asemenea oameni in politie” – sustine aceasta.
„La ce am patit eu, ar fi trebuit sa spun lucruri mult mai urate. Eu continui insa sa militez pentru
deparazitarea Politiei Romane, pentru depolitizarea acestei institutii si re-credibilizarea acesteia.
Altfel, vom fi pierduti! Ne vor conduce clanurile de interlopi si clanurile interlope din politica”.
„Dar poate aste isi doresc politrucii!” – a adaugat jurnalista.

Accidentul ministrului Bode
Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General a dispus clasarea dosarului penal in
care au fost efectuate cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministru al
Transporturilor in Guvernul Orban, Lucian Bode. Acesta ocupa in prezent functia de ministru al
Afacerilor Interne.
Pe 30 august 2020, autovehiculul in care se afla Lucian Bode a fost implicat intr-un accident
rutier pe DN7, in zona localitatii Draganul, din judetul Arges. Masina in care se afla Lucian Bode
ar fi intrat pe contrasens si a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. in urma accidentului,
au fost raniti soferul masinii care circula regulamentar si o pasagera, ambii de cetatenie poloneza.
Potrivit unor imagini filmate de un motociclist aflat in trafic in acel moment, masina in care se afla
ministrul, avea semnalele pornite semnalele luminoase si acustice si a intrat pe contrasens,
depasind o coloana de masini, desi drumul era marcat cu linie continua. in putin timp, masina s-a
ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus si s-a oprit intr-un gard.

Emisiunea “Scamatoriile Iosefinei”, moderata de Iosefina Pascal, se difuzeaza de luni pana
joi, la Gold FM, de la ora 16. inregistrarile integrale pot fi urmarite pe paginile de YouTube
si Facebook ale Radio Gold FM Romania.
Video pe Solidnews.ro
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