VIDEO VIRAL: O femeie a fost
bruscată de polițiști! Nu a vrut să
se legitimeze!

O
înregistrare a devenit virală pe rețelele de socializare, la mai puțin de 24 de ore de
la publicare, ea înregistrând peste 8.000 de distribuiri. Filmarea prezintă modul în
care mai mulți polițiști uzează de forță pentru a legitima o femeie.
Incidentul a avut loc în București, pe șoseaua Colentinași un martor ocular a reușit
să imortalizeze momentul în care trei polițiști se străduiau să-i pună cătușele unei
femei care a refuzat să se legitimeze. Femeia s-a făcut vinovată de faptul că a
traversat strada prin loc nepermis. Polițiștii au interpelat-o și în momentul în care
a refuzat să-și arate documentele de identitate, oamenii legi au folosit forța,
făcându-o pe femeie să țipe de durere.
„Acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Poliția română aplică amenzi
contravenientilor care traverseaza soseaua Colentina prin locuri interzise. Toate bune
pana cand o doamna refuza sa se identifice insa, tin sa mentionez, fara ca aceasta sa
faca galagie cand, ca niste adevarati profesionisti, trei agenti de politie tabara pe
dansa pentru a o incatusa. In timpul actiunii de retinere, doamna a incasat cateva
coate in coloana, mainele i-au fost intoarse la spate, pana cand una din membre a
cedat si s-a rupt (reiese din tipetele de durere)”, scrie un martor care a asistat la
scena.
În final, femeia a fost imobilizată și băgată în mașina poliției. De parcă spectacolul
nu fusese destul, unul dintre polițiști le-a oferit o explicație trecătorilor care au
asistat la întreaga scenă.

„Refuzul de legitimare. In momentul in care am oprit o persoana si i se spune sa
ramana pe loc, are obigatia morala sa ramana pe loc. Eu am procedat corect”, a
explicat polițistul.
Filmarea a iscat o adevărată controversă pe rețelele de socializare despre metodele
folosite de polițiști pentru a legitima oameni. Amintim că în cartierul Ostroveni din
Râmnicu Vâlcea a a avut loc, în urmă cu aproape o lună de zile, un incident similar,
când două tinere au refuzat să se legitimeze, iar oamenii legii au folosit forța
pentru a le duce la sediul poliției.

