Nu a vrut să însoţească organul

A fost încătuşat şi amendat pentru că…Nu a vrut să însoţească organul
CA-N FILME. Un bătrân de 71 de ani, oprit în trafic, a refuzat să prezinte actele
maşinii pe care o conducea şi să se legitimeze. Ba mai mult, el i-a păcălit pe
poliţişti şi, într-un moment de neatenţie al acestora, a demarat în trombă de lângă
ei. Organele de poliţie l-au urmărit, iar când l-au prins au fost nevoite să-l
imobilizeze şi să-l încătuşeze, pentru că bătrânelul devenise nervos.
Urmărire ca-n filme în comuna Frânceşti. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 15
octombrie a.c., în jurul orei 23.35, când şoferul unui Opel a refuzat să se supună
ordinelor organelor de poliţie. Agenţii de la Frânceşti patrulau prin zonă, iar la un
moment dat au decis să-l oprească în trafic pe Dumitru P. – 71 de ani, care conducea
liniştit spre casă. Numai că, deranjat că i-a fost tulburată liniştea, şoferul şi-a
ieşit repede din minţi şi a refuzat să se legitimeze şi să dea documentele
autovehiculului, dar şi ale remorcii tractată, înmatriculată în străinătate. Mai mult
decât atât, într-un moment de neatenţie al poliţiştilor, bătrânul de 71 de ani s-a
urcat din nou la volan şi a plecat în trombă de lângă oamenii legii, deşi aceştia îl
avertizaseră că trebuie să aştepte lângă maşină. Aşa a început urmărirea ca-n filme pe
străzile Frânceştiului, iar când l-au ajuns din urmă şi au reuşit să-l dea jos de la
volan, omul a devenit violent, organele de poliţie fiind nevoite să-l imobilizeze şi
să-l încătuşeze. „Bărbatul, P. Dumitru, de 71 ani, din localitate a fost condus la

sediul poliţiei şi a fost sancţionat contravenţional cu suma de 800 lei şi i-a fost
suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioada de 30
de zile pentru nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţiştului
rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi nedeţinerea actului de
identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de
înregistrare, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare” – se
arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

