Actualizat: Polițistul-amorez
de la Rutieră: Love pe bază
de
proces-verbal
de
contravenție
„Mie mi se pare, ca părinte, că asta e obsesie”, e declarația
făcută de tatăl unei tinere, în vârstă de 21 de ani, din
municipiul Călărași. Tânăra în cauză, G.A.S., spune că a rămas
fără carnet fiindcă a refuzat avansurile făcute de un polițist
din cadrul Biroului Rutier Călărași. Polițistul îndrăgostit se
numește Gabriel Mihai Tătaru.
Relație serioasă
Polițistul își face deseori de lucru prin jurul
domiciliului tinerei, fie pentru a o zări măcar o clipă,
declară tatăl acesteia. O abordează pe rețelele sociale și-i
lasă mesaje dintre cele mai diverse. Polițistul e tranșant
când vine vorba de intenții: „Vrei o relație serioasă și pe
cineva care să te facă fericită și să te iubească cu adevărat?
Sau vrei doar să te distrezi până pe la 25 și abia după aia
să-ți faci o familie.” Cum tânăra îi explică faptul că nu
dorește aventuri, și polițistul-amorezat are aceeași intenție:
„Nici eu nu vreau aventuri și caut persoana potrivită.” I-a
cerut întâlniri extrem de neconvenționale, solicitându-i să
vină, în trafic, în zona Big-Orizont, când este el de
serviciu: „Dacă vrei, poți veni să te văd. Să te opresc puțin.
Te opresc să te întreb ce mai faci.” Tânăra l-a refuzat de
fiecare dată, polițistul ajungând la o concluzie amară: „Ce să
văd? Că îți bați joc de mine și că par papagal?”
Fără pozică
Polițistul a continuat să-și arate frustrarea: „Tu ești

nesuferită, pisicuțo. Pozică nu vrei să dai. Să ieși diseară
nu vrei… Ce să fac ca să te conving?” Așa că a găsit o soluție
extrem de ingenioasă: a oprit-o pe tânăra care nu i-a răspuns
corespunzător sentimentelor lui cele mai sincere, în ziua de
12 aprilie 2018, în jurul orei 13:00, întocmindu-i procesul
verbal de contravenție cu nr. 086185, seria PCLX. Amorezatul
Gabriel Mihai Tătaru, ferm, a consemnat: „A condus auto AUDI
cu nr…, pe B-dul 1 Mai din direcția Spital către Parcul
Central iar la intersecția cu str. Sloboziei nu a respectat
semnificația indicatorului „cedează trecerea”, a pătruns în
intersecție virând la stânga și nu a acordat prioritate de
trecere autospecialei MAI 27217 care se deplasa regulamentar
și a fost obligată să frâneze pentru a evita impactul. De
asemenea a refuzat să înmâneze polițistului rutier permisul de
conducere.” Cum se face că s-au întâlnit cele două mașini în
trafic și tocmai polițistului îndrăgostit să aibă un asemenea
noroc ca tocmai el să fie la volan, e un aspect pe care e
indicat să-l lămurească psihologii.
I-a dat claxon
http://marinbadea.ro/wp-content/uploads/2018/04/videoplay
back-1.mp4
După acest episod, discuțiile dintre cei doi au continuat,
pe rețelele sociale. „…Îți dovedesc că tot eu am avut bunsimț, faptul că ți-am zis să ieși ca să vorbim amical și mi-aș
fi cerut scuze. Dar tu nu… tu ești alina, cu nasul pe sus
mereu, tu nu ieși cu mine ca să discuți.” Polițistul din
cadrul Biroului Rutier Călărași i-a cerut tinerei nu numai să
se întâlnească cu el, ci chiar și bani. I-a solicitat suma de
500 de lei, motivând că nu își poate plăti chiria. Tânăra
G.A.S. spune că polițistul aflat în mașina Poliției Rutiere,
nu a oprit-o la momentul producerii contravenției, în
intersecția dintre strada Sloboziei și bulevardul 1 Mai, ci
puțin mai târziu: „Am fost abordată de pe trotuar, de un
polițist pe nume Tătaru Gabriel Mihai, care a considerat că nu
i-am acordat prioritate de trecere, la o intersecție.”

Polițistului i-a fost necesar ceva timp să realizeze că la
momentul intersectării celor două autoturisme, putea profita
de situația asta, așa că ulterior a abordat-o pe tânără.
Aceasta își parcase deja autoturismul, iar polițistul „i-a dat
claxon”, conform propriei mărturisiri, când tânăra care nu-i
împărtășește sentimentele se afla pe trotuar. Ulterior, acesta
a contactat-o pe rețelele sociale, dorind să lămurească
incidentul.
Pisicuța cu figuri
„…Dacă iau un permis, e egal cu zero pt mine, pt că asta nu
înseamnă a fi șmecher, luând un permis… Și eu am văzut ce-ți
pot figurile. Fă-mi plângere și pt abuz.” Cazul a fost adus la
cunoștința conducerii Inspectoratului Județean de Poliție
Călărași. Contactat, polițistul-amorez Gabriel Mihai Tătaru nu
a avut nici un fel de reacție. Întrebat de ce a amendat-o pe
tânără și dacă mai e sau nu „pisicuța” lui, acesta a dat bir
cu fugiții. Ulterior, acesta a venit cu comentarii, postate pe
rețelele sociale, încercând să lămurească situația. Gabriel
Mihai Tătaru a preferat această formă de comunicare . „Oameni
buni, totul este o înscenare! A vrut sa ma ,,facă” pentru
simplul fapt ca am aplicat măsura legal și mai aveam și încă
doi martori cu mine! După ce a dat ,,n” telefoane în stânga și
în dreapta ca să vină unele persoane influente și să facă
presiuni asupra mea pentru a nu aplica măsura legală, până la
urma recunoaște la final cum ea spune că nu avea vizibilitate
și ca a ieșit mai în față și că avea cedează.” Polițistulamorezat nu spune, în schimb, cum se face că martorii
respectivi nu apar pe procesul verbal de contravenție.

Mașină vandalizată cu lac de unghii
După întâlnirea din trafic dintre polițistul-îndrăgostit și
tânăra care nu i-a răspuns sentimentelor pe măsura

așteptărilor lui, lucrurile s-au precipitat. Polițistul de la
Rutieră spune că și-a găsit autoturismul vandalizat. Mai
precis, acesta a fost inscripționat, cel mai probabil cu lac
de unghii. Desigur, polițistul-amorez o bănuiește de tânăra
care nu a fost impresionată de sentimentele lui atât de
curate.

Polițistul prezintă și un filmuleț, care confirmă exact cele
relatate de tânără: faptul că a fost abordată pe trotuar și
faptul că polițistul i se adresează într-un mod extrem de
familiar, deși acesta se afla în exercitarea atribuțiilor de
serviciu și se presupune că urma să aplice măsuri legale.
Polițistul, după cum reiese și din filmare, nu luase nici o
măsură legală, făcând acest lucru abia după ce s-a simțit
vexat de comportamentul tinerei. Între cei doi are loc un
dialog halucinant:
Polițist: –

(pițigăiat)

Îîîîți zic eu că nu vine!

Tânără: – Ei, și mă duc așa, pe jos!
Polițist: – (pițigăiat) Așaaa, pe jos.
Tânără: – Nu-ți arăt documentele, ete, na, nu vreau să-ți
arăt!
Polițist: – Sigur, sigur. Ei, bine, Alina, nu ți-am scris-o,
ți-o scriu acuma, o dai în țigăneli d-astea, bine! O dai în dastea, bine! Vezi că te-am și filmat, ca să știi și tu..
Telefonul la piept… E bine. Dacă facem d-astea, e și mai bine!
Dă-te, te rog frumos.
Tânăra. – Păi nu, dar ți se pare normal ce faci?
Polițist: – Păi nu. Dar ție ți se pare normal ce faci? Dacă tu
ai fi răspuns frumos, că cică aa, n-am văzut, cică erai prea

în față, cum erai prea în față?
-Tânăra: – Dacă nu te-am văzut… Dacă erau mașini parcate,
Gabi… Și eu m-am dus în față, ca să pot să am vizibilitate. Și
mi-ai făcut semne, la volan.
Polițist: – Păi, măi, tu ai cedează acolo, nu?
Țigăneală completă
În povestea dintre polițistul-amorez și tânăra
recalcitrantă intervine o prietenă comună. Și aceasta
mărturisește că polițistul Gabriel Mihai Tătaru i-ar fi cerut
suma de 500 de lei, plângându-se că nu are bani să-și
plătească gazda. Reacția polițistului e una fără cuvinte: „Te
distrug, ai înțeles? În morții mă-tii să-ți f-t! Vezi-ți de
viața ta și nu mai mânca căcat despre mine, că te mut din
orașul ăsta, ai înțeles? Nu te mai crede atât de interesantă
pentru mine, că nu ești, te vezi mai mult decât ești, de fapt.
Ești egală cu zero pentru mine! Ce te apuci tu să mănânci c—t
de mine, cu toată lumea?… Ce te f–e pe tine grija de viața
mea? Să zici mersi că nu am venit peste tine la masă, să te
fac de rahat cu toți cu care erai acolo și să-ți pun și masa
în cap! Te fac de râs în tot orașul, asculta ce-ți spun.”
Tânăra amenințată că i se va pune masa în cap se numește A.C.
Polițistul spune că totul este o înscenare menită să-i
compromită activitatea. „Totul a fost o înscenare împotriva
mea pt simplul fapt ca am aplicat măsura legală. La scurt timp
am primit un mesaj de la ea ,,deci mi-ai făcut citație, nu teai liniștit, bine….” după care mi-am găsit și mașina
vandalizată și cu o mica semnătură pe ea ,,A”. Tatăl tinerei
spune despre polițist că o urmărea permanent pe fată:
„Bântuia, în jurul casei, în trafic, la sala de sport unde-și
face antrenamentul, la localul unde frecventează.” Crede că
acesta a dezvoltat o obsesie. „Sunt mesaje de la el. Pe mine
m-a sunat fata după ce a oprit-o ca pieton. După care a primit
mesaje pe telefon cum că o iartă, să iasă seara, să stea de

vorbă, să lămurească, să nu știu ce.” Tânăra l-a tot refuzat
pe polițistul-amorez, spunând că nu este genul ei.

