România Tv: Un nou scandal
sexual la I.P.J. Călărași
Acuzații grave la Inspectoratul Județean de Poliție Călărași,
titrează postul de televiziune România Tv. Se afirmă că o
polițistă îl denunță pe șeful acestei structuri, cms. șef
Marian Iorga, că îi încalcă drepturile după ce i-ar fi refuzat
avansurile sexuale.
Avansuri pe temă sexuală
Ivona Niculina Brânză, agent principal la Biroul Ordine
Publică, polițista care-l acuză pe comandantul IPJ Călărași,
că o hărțuiește, declară: „Domnul comisar șef Marian Iorga…
mi-a propus și mi-a făcut niște avansuri pe temă sexuală.
Deoarece am curajul să refuz, începând cu sfârșitul anului
2016, acesta a început să îmi încalce drepturile în mod
repetat… Sunt hărțuită în continuare.”
Înregistrări depuse la IGPR
Aceeași polițistă susține că după ce i-a refuzat avansurile de
natură intimă, lucrurile au devenit extrem de complicate
pentru ea: „În perioada în care mă aflam în concediul de
odihnă, acest inspector, împreună cu doctorul unității, a
întocmit un proces-verbal prin care mă trimite la comisia
medicală, încercând să arate faptul că aș fi nebună, ca să
scape de acuzații…” Ivona Niculina Brânză afirmă că are
înregistrări cu comandantul IPJ Călărași și că acestea au fost
depuse la Inspectoratul General al Poliției Române. Discuțiile
au conotații de ordin sexual.
Marian Iorga se simte denigrat
În replică, cms. șef Marian Iorga afirmă că este denigrat și
că-și va rezerva dreptul de a-și apară onoarea pe cale legală.

Tot Iorga afirmă că în spatele acestei acțiuni „stau persoane
cercetate anterior în dosare penale”. În schimb, în cadrul IPJ
Călărași, scandalurile se țin lanț, pe mandatul actualului
inspector șef: doi polițiști au fost condamnați definitiv după
ce au abuzat sexual o minoră cu grad de handicap, dintr-un
centru de plasament, un șef de post a fost reclamat că a
abuzat sexual o minoră, chiar în postul de poliție, un alt șef
de post s-a sinucis, satul Aprozi a devenit raiul
criminalilor, în vreme ce în zona Sărulești avem un nou caz
Elodia.
Ai, n-ai mingea, tragi la poartă
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rian Iorga, recent angajate în cadrul IPJ Călărași, din sursă
externă, nu se arată chiar atât de reticente când este vorba
despre dragoste. Garofița Duțescu, angajată la Postul de
Poliție Dor Mărunt, pe o rețea de socializare, e contrariată:
„Să mai iubesc?!?! Mulțumesc frumos… nu… mai bine îmi fac un
tatuaj… durează mai mult, doare și „costă” mai puțin”. La o
astfel de întrebare, numai comisarul șef Marian Iorga poate
avea un răspuns pe măsură: „Când vrei să cucerești o femeie,
chiar și colegă fiind, trebuie să știi s-o cucerești”.

